
BOLDOG KARÁCSONYT!
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,

Hogy emberek lehessetek!”
                  /Wass Albert/

Tisztelt Madocsaiak!   Kedves Olvasók!

A karácsonyi ünnep történetének eredete az emberiség ősrégi múltjának 
homályába vész. A téli nap-éj egyenlőség éjjele minden korban minden nép 
számára kiemelkedő ünnep volt, hiszen a téli napfordulókor volt az év 
leghosszabb éjszakája. Ezt követően egyre hosszabbak lettek a nappalok, és 
egyre rövidebbek az éjszakák. Ez az emberiség egyik legősibb ünnepe, 
történelmünk hajnalán a nap újjászületését, a világ ébredését ünnepelték. Az 
ősi népek számára a fény, a meleg győzelme a sötétségen, a hidegen, a 
világosság és az élet diadala a homályon és a halálon.

A természeti népek számára a tél nagyon nehéz időszak volt: a 
környezetüknek kiszolgáltatott emberek éheztek, féltek és fáztak, számukra 
óriási jelentőséggel bírt a tudat, hogy az alvó természet ébredése közeleg. 
Az ínséget, nélkülözést, felváltó bőséget, jólétet várták, ez a nap a remény 
ünnepe volt. A tavasz eljövetelébe vetett reményé és a lét megújulásába, az 
emberi élet örökkévalóságába vetett reményé. Még a régi római naptár 
szerint is a december 24-éről 25-ére virradó éjszaka a téli napforduló idejére 
esett. Ma már a téli napforduló jelensége december 21-ére esik.

Jézus születését a 4. századtól ünnepelték. Akkoriban még január 6-án. 354-
ben iktatta a pápai rendelet a téli napfordulót az egyházi ünnepek közé. 
Innentől december 25-én kezdték ünnepelni Jézus születését. Jézus 
Krisztus, a megjövendölt megváltó születése mindenki számára 
üdvösséget, reményt és kegyelmet hoz. Jézus Isten szeretetének követe 
legyőzi a sötétséget, és elhozza a fényt az emberiségnek.

A karácsony megünneplésében fordulat állt be a reformáció térhódításával. 
Míg, addig templomi ünnepnek számított, a 16. századtól a karácsony új 
tartalommal telt meg: otthoni, családi jellege erősödni kezdett. Ebben az 
időszakban alakultak ki a mai napig megtartott karácsonyi szokások: a 
karácsonyfa állítása, az ünnepi vacsora, a betlehemezés, az ajándékozás.

Karácsonyváró!

Madocsai Hírmondó
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A mai rohanó, gondokkal teli  világ-
ban a Karácsony közeledtével jó 
lenne, ha a sok-sok feladat mellett, a 
dolgos hétköznapokon egy kis időt 
szentelnénk a közelgő ünnepre.
Mind magánember, mind  települési 
vezető azt szeretném, hogy  az ün-
nep várása mindenki számára a sze-
retetet, a megértést, egymás megbe-
csülését, az összefogás szükséges-
ségét tudná erősíteni.

A karácsony megéléséhez hozzátar-
tozik a csend, a pihenés és a szeret-
teinknek nyújtott idő és minőségi 
figyelem. Sajnos, ezekből kevés jut 
manapság mindenkinek, pedig na-
gyon nagy szükségünk volna rá.

Sokaknak van ellenérzésük manap-
ság a karácsonnyal szemben, mert 
úgy érzik, az ünnep már csak a pénz-
ről szól. Valójában ez kizárólag raj-
tunk múlik; azon, hogy milyennek 
teremtjük meg az ünnepet. Vallom, 
hogy a karácsony nem a 

ilyenkor 
megállunk a rohanó életben, és csak 
egymásra figyelünk, szeretjük egy-
mást. 

pénzen mú-
lik. Nagyon fontos, hogy 

Apró ötletekkel, egy kis odafi-
gyeléssel és empátiával, valamint 

sok szeretettel meg lehet teremteni 
az ünnepi hangulatot. Ne a társadal-
mi elvárásoknak akarjunk megfelel-
ni, hanem magunk és szeretteink 
lelki szükségleteinek! Teremtsük 
meg önállóan a karácsony csodáját!

Gondolatban térjünk vissza gyer-
mekkorunk karácsonyaihoz. Melyik 
a legemlékezetesebb, melyik az, 
amelyikre a legszívesebben gondo-
lunk vissza? Miért? Mik voltak azok 
az elemek, amelyek olyan csodála-
tossá, olyan feledhetetlenné tették 
számunkra az ünnepet?
Emlékeinkből merítve érdemes át-
gondolni, hogy mi mit várunk ma a 
karácsonytól?
Mi az, ami nélkülözhetetlen, mi az, 
amitől ünnep az ünnep, amitől igazi 
a karácsony?

Biztos vagyok abban, ha szentestén 
összejön a család, és eljön a gyertya-
gyújtás pillanata, amikor egyszerre 
jelenik meg gyermekeink, unokáink 
arcán az öröm, a megilletődöttség és 
a csodálat, akkor mindannyian a leg-
szebb ajándékot, kaptuk karácsonyi 
ajándékként, gyermekeink, unoká-
ink örömét.

Kívánom mindenkinek, hogy a sze-
retet és a vele járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket.
Leljék meg örömüket szeretteikben, 
és embertársaikban, hogy a Kará-
csonyt és az Új Esztendőt új szívvel 
és újult erővel kezdhessük.
Áldott, békés, szeretetteljes Kará-
csonyt és boldog újévet kívánok 
minden kedves madocsai lakosnak.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Születések 2012 évben

Baka László 2012.01.04.
Bérces Balázs Attila 2012.01.13.
Dobos Gergő 2012.02.19.
Ignácz Milán Kornél 2012.03.01.
Böde Dániel Zalán 2012.03.05.
Pap Zsolt 2012.03.13.
Bokor Henrik 2012.03.17.
Benedek Krisztián 2012.03.31.
Szintai András 2012.04.24.
Hosnyánszki-Törjék Zsombor 2012.04.28.
Feil Zoltán 2012.04.29.
Tóth Attila 2012.05.17.
Palló Krisztofer 2012.05.24.
Palló Lajos 2012.05.24.
Blatt Péter 2012.06.24.
Varga Dorottya 2012.08.22.
Venczel Melinda 2012.09.24.
Váradi Anasztázia 2012.10.11.
Molnár Panna 2012.10.14.
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV
PAKSI KISTÉRSÉGI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

A Paksi Kistérségi Népegészségügyi Intézet tanácsai a hideg hatásának mérséklésére: 
o

-         A kihűlés veszélye nemcsak a szabad térben áll fenn, hanem lakásunkban is, ha ott tartósan 14 C körüli a 

hőmérséklet – főleg idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén következhet be a kihűlés!

-         Tömény alkoholos italok fogyasztása nem ajánlott, mert növeli a végtagok hőleadását, elősegíti a 

kihűlést!

-         A nagy hidegben az idősek lehetőleg ne menjenek a szabadba, a megfelelő hőmérsékletet a lakásban is 

biztosítani kell számukra. 

-         Ha fázik, vacog, fájdalmat vagy zsibbadást érez – ezek már a kihűlés vagy a fagyás előjelei! Előzze meg 

a további lehűlést testmozgással, vagy menjen belső térbe melegedni.

-         Ne fogjon meg hideg tárgyakat csupasz kézzel, mert fagyási sérüléseket szerezhet. Mínusz 10 fok alatt 

feltétlenül viseljen kesztyűt!

-         Krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg 

időben. Kérjék ki a kezelőorvos tanácsát a gyógyszerek adagjának esetleges módosításáról!

-         Öltözzön megfelelően: védje magát a széltől és az átnedvesedéstől. A nedves ruhákat minél előbb váltsa 

át. Viseljen természetes alapanyagú gyapjú vagy pamut alsó ruházatot.

-         Különösen figyeljen arra, hogy megfelelő cipőt, csizmát viseljen, mert a lábfej hamar lehűl, a lábujjak 

könnyen szenvedhetnek könnyebb-súlyosabb fagyási sérüléseket! Hasonlóan védje kezét és a fejét is.

-         Ha autóval utazik, vigyen magával meleg takarót, termoszban meleg folyadékot, feltöltött mobiltelefont.

-         Otthon tegyen szőnyeget a padlóra, a nem tökéletesen záró nyílászárók elé, ablak közé helyezzen párnát, 

szőnyeget. A lakásban is öltözzön rétegesen, igyon meleg folyadékot.

-         Ha vacogunk, akkor testünk hőmérséklete jelenősen csökkent. Ha fájnak a végtagjaink, és mozgásunk, 

figyelmünk lassul, ez már a súlyos kihűlés előjele. Ha a hidegben szívritmuszavart, mellkasi fájdalmat, 

légszomjat érez, hívjon orvosi segítséget.

Csecsemők, kisgyermekek védelme 

Mínusz 10 fok alatt ne vigyük sétálni a gyermeket. Ha muszáj vele a szabadba menni (a testvéréért, vagy 

ügyintézés miatt stb.), akkor rétegesen, alaposan öltöztessük fel, orcáját, orrát kenjük be zsíros krémmel, 

kössünk sálat az arca elé, lehetőleg szélvédett babakocsiban utaztassuk és igyekezzünk minél rövidebb időt kint 

tölteni vele. Erős szélben, nagy ködben csak akkor induljunk útnak kisgyermekkel, ha az elkerülhetetlen.

Forrás: Országos Környezetegészségügyi Intézet 

7030 Paks, Duna u. 8 Telefon: (36 75) 510-106 Fax: (36 75) 510-106 E-mail: titkarsag.paks@ddr.antsz.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu



TÁJÉKOZTATÓ EBTARTÁSRÓL

Értesítem a lakosságot, hogy 2013. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról szóló kormányrendelet értelmében 2012. december 31-ig minden négy 
hónaposnál idősebb ebet azonosításra alkalmas transzponderrel kell ellátni. A 
rendelkezésnek az a célja, hogy lehetővé váljon a kutyák azonosítása, és 
nyilvántartása. Azzal, hogy követhetőbb lesz a hazai eb állomány alakulása, könnyebb 
lesz az elveszett, vagy ellopott állatok nyomára bukkanni, csökkenhet a kóbor kutyák 
száma is. És természetesen a transzponderrel ellátott, sorsára hagyott kutya gazdája is 
beazonosítható és felelősségre vonható lesz.

A trasznponder beültetését bármelyik állatorvos elvégezheti rendelőjében, vagy 
háznál is. A beültetés díja legfeljebb 3500 Ft lehet, amely tartalmazza magát a 
beültetést, egy elektronikus adatlapot, és a központi nyilvántartásba történő 
regisztrációt. Későbbiekben az állatorvosi kamara honlapján a kutya adatait meg lehet 
tekintetni.

Maga a transzponder a rizsszemhez hasonlít, amelyet injekció formájában ültetnek be 
a kutya nyakának bal oldalán, középtájon. A beültetés az oltáshoz hasonló kisebb 
fájdalommal jár.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek jelölésének ellenőrzését a jegyzők, és az 
állategészségügyi hatóság végzi. A hatályos törvény értelmében, aki megsérti, az 
állatvédelmi jogszabályokat vagy azoknak nem tesz eleget állatvédelmi bírságot 
köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapja 15 000 Ft, ehhez -az elkövetett 
cselekménytől függően- további szorzókat kell alkalmazni. Az eb kötelező egyedi 
jelölésének elmulasztása esetén az alapbírságot 3-as szorzóval kell számítani.

Az állatvédelmi bírságok összegeit a Madocsai Hírmondó októberi számában már 
közzé tettük.

Kérek minden kutyatartót, hogy a jogkövetkezmények elkerülése érdekében tegyenek 
eleget a hatályos jogszabályi rendelkezésnek. Felhívom minden kutyatartó figyelmét, 
hogy a következő évtől az eboltást csak azokon a kutyákon végzik el, aki azonosítóval 
rendelkezik.

Madocsa, 2012. november 26.
Hortobágyiné dr.Gera Judit

jegyző
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Madocsa Község Önkormányzat 11/2012.(XI.26.) rendelete

Az állattartásról

Madocsa Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§.(1) bekezdésében, vala-
mint az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) kormány-
rendelet 36.§.(5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) E rendelet hatálya kiterjed 
Madocsa település területén a 
haszonállatok és a kedvtelésből 
tartott állatok tartására.

(2) E rendelet  alkalmazása  
szempontjából  az  állatok  
csoportosítása  a  következő:

a./ Haszonállat
- nagytestű állat:
ló,  szamár,  öszvér,  szarvasmarha 
és azok házi rokonfajai;
- kistestű állat: 
  juh, kecske, sertés és azok házi  
rokonfajai;
- kistestű prémes állat:
  házi nyúl
- baromfi: 
  házi szárnyas állatok - tyúk, 
gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, 
galamb és házi rokon fajai;
- méh

b./ kedvtelésből tartott állat : a 
rendszertani besorolásról függetle-
nül minden olyan állat, amelyet nem 
kizárólag tudományos kutatás, állati 
eredetű termék előállítása, igavonás, 
teherhordás, természetvédelem, 
géntartalék- védelem és – eb és 
macska kivételével – közcélú bemu-
tatás céljából tartanak, tenyész-
tenek, forgalmaznak, továbbá az az 
állat, amelyet más kedvtelésből tar-
tott állat táplálása céljából tartanak 
és szaporítanak, valamint a nem 
gazdasági céllal tartott haszonállat,

és a vadászatra használt állat. 

3.§.

A haszonállattartásra vonatkozó 
helyi szabályok

(1) Nagytestű haszonállatok közül a 
szarvasmarha haszonállat köz-
úton nem, önkormányzati úton, 
közterületen csak felügyelettel, 
naponta egy-egy alkalommal 
reggel és este hajtható ki lege-
lőre. Az állatok lábon hajtása 
során az úttesten, közterületen 
okozott szennyeződést az állat-
tartó köteles azonnal eltávolíta-
ni. A kistestű haszonállatok 
közül tilos a juhok, kecskék, 
sertések közterületre történő 
kiengedése. 

(2) Az állatok tartására szolgáló 
építményeket és udvart úgy kell 
kialakítani, hogy az állatok a 
szomszédos építményekben 
továbbá a személyi biztonságban 
ne okozzanak kárt. 

(3) Az állattartónak biztosítani kell 
– elsősorban a bűz megelőzése 
érdekében – az állattartás során 
keletkező trágyalé, csurgalékvíz 
zárt, jól záródó fedlappal ellátott 
vízzáró aknában történő gyűjté-
sét és tárolását. Biztosítania kell 
a felszíni és felszín alatti vizek 
szennyezésének kizárását, a 
trágyalé szomszédos területre 
való átjutását. 

(4) Az állattartásra szolgáló építmé-
nyek szellőzőnyíllásait a saját 
udvar felé kell kialakítani. 

(5) Tilos nagytestű haszonállatot, 
valamint a kistestű haszonálla-
tok közül juhot, kecskét, és ser-
tést tartani a település közigaz-
gatási területén lévő óvoda, 
iskola, egészségügyi intézmény, 
közétkeztetés, élelmiszer üzle-
tek, vendéglátó helyek, temető, 

templom és sportpálya környe-
zetében, a (6) bekezdésben meg-
határozott védőtávolságon belül.

(6) Az állattartási épületek elhelye-
zésénél az alábbi védőtávolságo-
kat kell betartani:

    

4.§.

Kedvtelésből tartott állatokra 
vonatkozó helyi szabályok

(1) Ebet a kiszabadulását megaka-
dályozó módon kell tartani. A 
telek, ház bejáratán a harapós 
ebre utaló figyelmeztető táblát, 
szembetűnő, jól látható helyen 
kell elhelyezni. 

(2) Tilos a (3) bekezdés kivételével 
ebet bevinni:

a) oktatási-nevelési intézménybe, 
óvodába, egészségügyi és kultú-
rális intézménybe, illetve azok 
területére,

b) polgármesteri hivatal épületébe, 
illetve területére,

c) játszótérre, nyilvános parkokba.

(3) A fenti tilalmak nem terjednek ki 
a vakvezető, rendőrségi és őrzés-
védelmet hivatásszerűen folyta-
tó szervezet tulajdonában lévő 
ebekre. 

(folytatás a 6. oldalon)

Önkormányzati hírek 5

Védendő épület Védőtávolság 
min. (m)

lakóépülettől 10

ásott kúttól 15

fúrt kúttól 5

(5) bekezdés-
ben felsorolt 
épületektől

50



(folytatás az 5. oldalról)

5.§.

(1) Madocsa Község Önkormányzat 
képviselő-testülete figyelemmel 
a haszonállattartás és a kedv-
telésből tartott állatok tartására 
vonatkozó teljes körű jogi sza-
bályozásra:

Az állatok védelméről és kímé-
letől szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényre,
A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010.(II.26.) Korm. 
rendeletre,
A mezőgazdasági haszonállatok 
tartásának állatvédelmi sza-
bályairól szóló 32/1999.(III.31.) 
FVM rendeletre,
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI.törvényre,

Az állatvédelmi hatóság kijelö-
léséről szóló 334/2006.(XII.23.) 
Kormányrendeletre,
Az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998.( XII.31.) Kormány-
rendeletre,
A veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének 
részletes szabályairól szóló 
(/1999.(VIII.13.) KÖM-FVM-
NKÖM-BM együttes rendeletre,
A veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 
164/2008.(XII.20.) FVm rende-
letre,
Az állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) 
FM rendeletre, 
Az állattenyésztésről szóló 
1993. évi CXIV.törvényre, vala-
mint e tárgykörben az Alkot-
mánybíróság által kiadott 
1 4 6 / 2 0 1 1 . (  X I I . 2 . ) A B  
határozatra

az állattartásról szóló 7/2000.(V.2.) 
rendeletét, valamint az ebtartásról 
szóló 6/2003.(V.1.) rendeletét e ren-
delet hatályba lépésével egyidejüleg 
hatályon kívül helyezi. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését 
követő napon lép hatályba.

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2012. novem-
ber 26. napján.
A rendelet hatályos: 2012. novem-
ber 27. napjától.

Hortobágyiné dr.Gera Judit

Tájékoztatás a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó
gépjárműadó-mentesség módosult feltételeiről

A gépjárműadóról szóló  1991. évi LXXXII. törvény 5. §. f) pontja alapján mentes a gépjárműadó megfizetése alól 
a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) 
gondnokság alatt áló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban 
élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy db, 100 kW teljesítményt el nem érő 
személygépkocsija után legfeljebb  13 000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adókötelezettsége több 
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után 
jár.

A 2012. évi jogszabály módosítások következtében 2013. január 1. napjától adómentességben 
/adókedvezményben az részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:

1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv)  által a közlekedőképesség minősítéséről 
kiállított szakvéleménnyel. (Kivéve: 102/2011. (VI.29.) sz. Kormányrendelet 2012. március 30-ig 
hatályos 7. §. (3) bekezdés ac) alpontja alapján – BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra 
tekintettel megállapított, legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező személy esetén kiadott 
szakvélemény)

2. Fogyatékossági támogatás Magyar Államkincstár általi megállapításáról szóló határozattal, vagy a 
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalással, szakvéleménnyel.

3. 18. életévét be nem töltött személy esetében a Magyar Államkincstár által kiadott igazolással, mely 
bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, 
vagy azért mert  többszörös és összetett betegségben szenved, és ezek közül legalább az egyik 
mozgásszervi fogyatékosságot okoz.

(folytatás a 7. oldalon)
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(folytatás a 6. oldalról)

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, 
rendelkezésére álló orvosi dokumentációval+házi orvosi beutalóval a paksi Okmányirodánál (Paks, Dózsa 
Gy. u 51-53.) kérelmezheti mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az Okmányiroda 
megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. 

A változások érintik a korábbi jogosultságokat is, ezért felhívom az érintettek figyelmét, hogy sajnos  a 2011. 
július 1. napját megelőzően kiállított ún. „7 pontos igazolással”, valamint a 102/2011.(VI.29.) 
Kormányrendelet 2012. március 30-án hatályos 7. §. ac) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakértői 
véleménnyel rendelkező személyek 2013. évtől nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így 
gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségi 
állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az 
adómentességre a szakértői szervnél a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt 
venniük, és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell 
rendelkezniük!

Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS Atomerőművi Blokkok létesítéséről

Értesítem a lakosságot, hogy a Dél-dunántúli Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
felügyelőség az előzetes konzultációs eljárás keretében megküldte Hivatalunknak az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által kérelmezett, és a PÖYRY Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. 
által készített 6F111121 munkaszámú

„MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Új Atomerőművi Blokkok létesítése”

című dokumentumot, és mellékleteit, amelyek a madocsai Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában 
ügyfélfogadási időben bárki részére megtekinthetőek az előzetes konzultációs eljárás befejezéséig. Az 
erről szóló közleményt a madocsai újságban,  a Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, valamint a 
www.madocsa.hu honlapon teszem közzé. 

Hortobágyiné dr.Gera Judit

Pthr: jó ütemben
halad a beruházás
Három hulladékgyűjtő, egy kisteherautó és egy konténerszállító 
gépjármű érkezett Paksra a hulladékgazdálkodási rendszer 
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének első 
ütemében. A járművek a próbaüzem indulásával, január elsejétől 
lesznek munkába állítva, ezekkel és a leendő szolgáltató cég 
gépjárműveivel gyűjtik majd a társult településeken keletkező 
kommunális és egyéb hulladékot. A járműveket a közbeszerzési 
eljáráson kiválasztott cég hozta Paksra, beszerzési értékük 141 
millió forint volt, az összeg 72 százalékát a projektre nyert európai 
uniós forrásból biztosítja a Paks és térsége hulladékgazdálkodási 
rendszer megvalósítására alakult társulás.
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Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer, szemléletformálás – Kérdőív II.

Jó helyre dobjuk?
A Paks, Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, 
Pusztahencse és Györköny által alapított társulás új 
hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítése folyamat-
ban van. Az új rendszer, új kultúrát teremt a hulladék-
gazdálkodásban. 
Ennek a kultúrának az elterjesztése volt a cél a fejlesztés 
megvalósításával párhuzamosan futó szemléletformálás 
során. Az egy éves kampány végéhez közeledve minden 
településen volt olyan esemény, rendezvény vagy fórum, 
mely elsősorban a környezettudatos gondolkodás 
népszerűsítését segítette az érintett lakosság körében. A 
szemléletformálás céljából összeállított és terjesztett 
kiadványok minden korcsoport számára tartalmaznak olyan 
ismereteket, amelyek segítségével közelebb kerülhetnek a 
zöld szemlélethez. Szeretnénk elérni, hogy az érintett 
települések lakosai felkészülten fogadhassák az új rendszert, 
hogy javuljon a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya, a 
komposztálással pedig hozzájáruljunk a szerves hulladék 
elkülönített gyűjtéséhez és újrahasznosításához. 
A kampány hatékonyságát és a további szemléletformálási 
feladatok irányát egy újabb kérdőíves közvélemény-kutatás 
segítségével szeretnénk felmérni, mely képet ad a lakosok 
tájékozottságáról, a hulladékhasznosításról, valamint a 
szelektálási és komposztálási szokásaikról. 

Kérem, keresse a kérdőíveket a Polgármesteri Hivatalban és a 
www.pthr.hu weboldalon.

A kitöltött kérdőíveket visszajuttathatják a Polgármesteri 
Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába, illetve elektronikusan a 
hulladek.iroda@paks.hu e-mail címre, de nyitvatartási 
időben leadhatják az Ügyfélszolgálati Irodában is. A 
projekttel kapcsolatos további tájékoztatók tartalmát, az 
alkalmazandó eszközöket már a lakosság véleményének, 
hozzáállásának, és a felmerült problémák ismeretében tudjuk 
kialakítani.  

Előre is köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével ismét segíti 
munkánkat, s hozzájárul a projekt sikeres megvalósításához.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a szemléletformálás keretében 
megjelenő információkat, tájékozódjanak a közelgő 
eseményekről. 2013 január végéig 9.00 és 15.30 között 
várjuk Önöket Ügyfélszolgálati Irodánkban (7030 Paks, 
Deák Ferenc utca 3.). Kérdéseiket feltehetik, illetve 
véleményüket elmondhatják a fenti munkaidőben 
ingyenesen hívható -es telefonszámon, vagy a 
hulladek.iroda@paks.hu elérhetőségünkön keresztül is. 

06-80-205-290
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ÖSSZEFOGLALÓ 

SZELEKTÍV VETÉLKEDŐ, AZAZ SELECTIVITY

Ragyogó tudásról adtak számot a térség iskolásai a 2012. november 22-én megrendezett környezetvédelmi 
vetélkedőn. Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks és Pusztahencse alsós és felsős 
tagozatosai a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos magatartás ismeretét bizonyították az írásos 
feladatsoron és a fizikai játékban egyaránt.

A paksi Művelődési Házban megrendezett vetélkedőn 19 csapat mérte össze tudását két kategóriában. A 15 
kérdésből álló írásos feladat az alsós és felsős tagozatosoknak külön-külön tudásszinten zajlott, míg a hulladékok 
szelektív szétválogatásában a gyorsaság, az ügyesség és a szelektív gyűjtés területén szerzett tájékozottság 
egyforma jártasságot igényelt mindkét korosztálytól.

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Új hulladékgazdálkodási rendszer 
megismertetésére irányuló szemléletformáló programmal az általános iskolás korosztály környezettudatos 
szemléletének kialakítását célozta meg a vetélkedővel. Hajdú János Paks város polgármestere 
megnyitóbeszédében hangsúlyozta a szemléletformálás fontosságát, amit a legifjabb korosztálynál kell kezdeni. A 
kampány az új fejlesztések minél szélesebb körű kihasználását, ismeretét segíti. A szelektív gyűjtés, a felesleges 
hulladék képződésének elkerülése akkor tudatosul igazán a felnőttekben, ha már gyerekként odafigyelnek 
környezetükre, és a helyes magatartásformák még időben kialakulnak. A zsűri elnökeként Tell Edit Paks város 
alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy minden iskola alsó és felső tagozata küldött csapatot, amely a program és a 
téma iránti érdeklődés jele. 

Készítette: Ecorys Magyarország Kft. 

A feladatsorban elsősorban a tavasszal megjelent szemléletformáló gyermekkiadvány („Együtt a tiszta és 
egészséges lakókörnyezetért” című füzet) tartalma köszönt vissza. A tájékoztató kiadványt az iskolák és a 
felkészítő tanárok mindegyike előzetesen megkapta a vetélkedőhöz. Az alsó tagozat kérdéssorát egy csapat 
hibátlanul, kettő pedig 1-1 hibával oldotta meg, ami nagyon szép eredmény. A felső tagozatosok feladatlapja 
nehezebbnek bizonyult, - itt már egyeseket megfogtak az olyan kérdések, mint pl. Mit jelent az ökológiai lábnyom? 
-, de a legjobb csapat itt is csak egy kérdést hibázott.

A szelektálós feladat - egy zsákban összegyűjtött szelektálható, újrahasznosítható hulladékok adott edényzetbe 
történő szétválogatása - nagy izgalmat jelentett a 3 fős csapatoknak, akik 1-2 perc alatt kevés hibával végezték el a 
tudáspróbát.
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A két feladat összesítése alapján a legjobb tudású és legügyesebben szelektáló kisiskolás csapatot a paksi Bezerédj 
Általános Iskola küldte, akik Zöld Hangyák nevű csapatukkal három olyan értékes könyvet vihettek haza 
fejenként, mint a Nagyon Zöld könyv, a Mesés növények - Növényes mesék és a Környezetünk 3 őre. Csak egy 
ponttal maradt le a 2. helyezett Szelektálók nevű csapat, akik Bölcskéről érkeztek, ők 2-2 könyvjutalmat kaptak. A 
3. helyezést a nagydorogi 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
E-mail: hulladek.iroda@paks.hu
www.pthr.hu  

Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda Zöld pont csapata érte el.

A felső tagozatosok között a gerjeni iskola küldte a legügyesebb csapatot, akik Zöld manók névvel teljesítették a 
leggyorsabban a feladatokat. Jutalmuk olyan környezetvédelmi témájú könyvek voltak, mint pl. a Tegyünk a 
Földért, Környezetvédelem, a Tudatos vásárlók könyve, amelyeket éveken át hasznosan forgathatnak. A Rákóczis 
Tudorok futottak be a 2. helyre, a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából. A felső tagozat harmadik 
helyezését a Györköny-Bikács Általános Iskola és Óvoda hangzatos Zöld kommandó nevű csapata érte el.

A nyerteseken kívül minden résztvevő diák 
kapott a program részeként elkészült 
SELECTIVITY társasjátékból. 

Reméljük, hogy a játék során megszerzett 
ismeretek, tudás és szemlélet a mindennapokban 
is jelen lesz a résztvevő diákok életében, akik 
környezettudatos magatartásukkal példát 
mutatnak környezetükben!

 

Akikre büszkék vagyunk.

A Magyar László versenyt minden 
évben Dunaföldváron rendezik meg 
Afrika kutatónk Magyar László 
emlékére.

Ebben az évben kontinensnek 
Amerikát választották. Tudnunk 
kellett Amerika földrajzát, a 
városait, hegységeit, még meg 
kellett tanulni híres feltalálókat és 
találmányaikat, a mezőgazdaságát 
és a történelmét, az irodalmi részben 
életrajzokat.

Egy indián történet alapján rajzol-
nunk kellett, amit meg kellett mu-
tatni a verseny zsűrijének. Szeren-
csére a feladatokat megosztottuk 
egymás között, ezért nem volt olyan 

kimerítő a tanulás. Nagyon izgul-
tunk, amikor az első feladatlapot 
megkaptuk, hiszen nekünk ez volt az 
első Magyar László versenyünk. De 
amikor azzal végeztünk egyre vidá-
mabban, néha már túl vidáman ol-
dottuk meg a feladatokat.

A verseny két fő részből állt, a 
selejtező és a döntő. A két rész között 
finom szendvicsek vártak minket és 
tanárainkat.

Végül a 7. osztály csapata 3. 
helyezett lett, a 8. osztály pedig az 1. 
helyezést érte el. Szerintem idén 
sem okoztunk csalódást. A jutalma-
inkat egy ünnepélyes koszorúzáson 
vehettük át.

Remélem jövőre is dobogós helye-
zést érünk el.

A 7. osztály csapatának résztvevői:

- Vörös Jennifer
- Szili Péter
- Vörös Áron

A 8. osztály csapatának résztvevői:

- Törjék Dóra
- Farkas Ramóna
- Varga Mihály

Vörös Jennifer
7. osztályos tanuló
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Őszbúcsúztató

2012. november 16-án 17 órakor tar-
tottuk az Őszbúcsúztató műsor-
unkat. Ennek keretében versenyt 
hirdettünk a következő témában: „ 
Dekoráció készítése természetes 
anyagból.”
Minden osztály csoportosan készí-
tett nagyon szép munkadarabokat: 
teknőst, sündisznót, papírsárkányt, 
faliképet, madárijesztőt, amit a Mozi 
előterében tekinthettek meg az 
érdeklődők.
A gyerekek egyéni dekorációkat is 
beadtak a zsűrinek elbírálásra: őszi 
koszorút, asztaldíszt, baglyocskákat 
tobozból, madáretetőt, képet…
A szebbnél- szebb munkadarabok 
között nehéz volt sorrendet felállí-
tani. A csoportok elbírálásánál pedig 
csak 1. helyet osztott ki a zsűri.
Köszönjük a szülők és nagyszülők 
segítségét!

A kiállítás után műsorral kedves-
kedtünk a megjelenteknek. Az ebből 
befolyó összeget az oktatás színvo-
nalának emelésére szeretnénk fordí-
tani.
Minden résztvevőnek tisztelettel 
megköszönjük az adományt, amivel 
ehhez hozzájárult.

Műsorszámok és felkészítők:
1. Néptánc ( alsós, felsős, páros 
tánc) -  Dr. Volmanné Reich Márta
2. Tüntetés  -  Pálfi Anita
3. Mihálynapi vásározó  -  
Zemkóné Horváth Zsuzsanna
4. A kék madár  -  Molnár Edit

Az Őszbúcsúztató helyezettjei:
ALSÓ – egyéni
I.    Tarczal Dániel János 3.o.
      Kovács Réka 3.o.
      Balogh Erik 4.o.

II.   Arnold Adrienn 4.o.
      Arnold Olivér 2.o.
III. Árki Anasztázia 2.o.
      Aszalai Noémi 2.o.
      Virágh Ákos 2.o.
      Somogyi Anna 3.o.
IV. Vörös Erik 3.o.

FELSŐ – egyéni
I.    Závodi Zsanett 6.o.
      Molnár Attila 5.o.
      Balogh Alex 6.o.
II.  Törjék Hanna 5.o.
III. Jákli József 5.o.

CSOPORTOS  alsó, felső :  10 
csoport

Minden csoport I. helyezés! 
A zsűri mind a 10 csoport munkáját 
magas színvonalúnak ítélte és meg-
osztott I. helyezést hirdetett!

A két Bolyai, azaz matematikaversenyen voltunk

A Bolyai János matematikaverseny 
első körében több ,mint 30 csapat 
küldte el megfejtéseit a dunaújvárosi  
Széchenyi István Gimnáziumba. 
Innen 20 csapat jutott tovább a 
második levelezős fordulóra. A 
döntőre már csak 10 csapat maradt, 
beleértve minket is. Erre a megmé-
rettetésre december 7-én pénteken 
került sor. Dunaújvárosba egy tálca 
sütemény társaságában indultunk, 
mert az volt az előzetes feladatunk, 
hogy olyan süteményt készítsünk, 

ami kapcsolódik a matekhoz. Mi a 
méteres kalácsot választottuk. A 
második feladatunk, elő kellett ad-
nunk egy színdarabot Bolyai János  
és Farkas életéről, veszekedéseiről. 
A zsűri tagjai 10. osztályos Széche-
nyis  gimnazisták voltak, ők vezé-
nyelték az egész versenyt. Érdekes , 
gondolkodtató feladatokat kellett 
megoldanunk: sudoku, képrejtvény, 
életrajzi keresztrejtvény. A 14 
feladat után, ami 3 óra hosszáig  
tartott, eljött az eredményhirdetés. 

Második helyezést értünk el, fél 
ponttal lemaradva az első helyről. 
Nagyon örültünk, hiszen a 10 csapat 
közül rajtunk kívül csak kettő 8. 
osztályos csapat volt, a többiek  9. 
osztályosok. A versenyt is az idő-
sebb tanulók nyerték. 
Csapattagjaink: Braun Zoltán, 
Farkas Ramóna, Törjék Dóra, 
Varga Mihály  8. osztályos tanulók.

Felkészítő tanárunk: Sebestyénné 
Venczel Andrea

Adománygyűjtés az iskolában

November utolsó napjaiban az elmúlt évekhez hasonlóan, 
nemes összefogással az erdélyi árva és hátrányos helyzetű 
gyermekeknek szerettük volna a Mikulás és Karácsonyi 
Ünnepét gazdagabbá, örömtelivé tenni. 
Szülök és a gyerekek meghallva az adománygyűjtésre hívó 
szavakat, rengeteg tartós élelmiszert, száraz tésztát, lisztet, 
étolajat, édességet, gyümölcsöt küldtek a gyermekekkel az 
iskolába.
Megható volt látni a gyerekek arcán az ajándékozás örömét.
Az adományok a Böjte Csaba  ferences szerzetes által 
létrehozott hálózatában kerültek kiosztásra.
Köszönjük a szülőknek a rászorulóknak küldött támoga-
tásukat.
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Kölyökkuckó Híradó

Rengeteg élménnyel gazdagodhat 
az, aki a madocsai Kölyökkuckó 
Óvodába jár! Mi nemcsak oviba 
járunk, hanem sokféle színes 
programban vehetünk részt az óvó-
nénik szervezésében. Nézzünk né-
hányat az elmúlt hónapokból.

Októberben nagy örömmel fo-
gadtuk Jutka néni meghívását a 
könyvtárba. Csodaszép délelőttel 
ajándékozott meg bennünket. Elő-
ször Laposáné Sashalmi Ilona tanító 
néni bábozott nekünk unokája 
Laposa Marci segítségével. Egyik 
kedvenc mesénket, A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című mesét 
láthattuk, melynek nagyon örültünk. 
Ezt követően Romfa- Giricz Lívia 
mesélt nekünk, majd Jutka néni 
furfangos találós kérdései következ-
tek. Nagyon jól éreztük magunkat, 
köszönjük munkájukat és reméljük 
legközelebb is meghívnak majd 
bennünket.

November 13-án a nyugdíjas klub 
tagjai megleptek bennünket. Két 
aranyos mesét kaptunk. A meséket 
Magyar Jánosné és Fabók Jánosné 
mesélte el nekünk, melynek nagyon 
örültek a gyerekek. A nyugdíjasok 
szorgalmas munkájának köszön-
hetően rengeteg csodaszép baba-

ruhát kapott mindhárom csoport. A 
gyerekek gyorsan birtokba vették az 
új ruhákat, öltöztették a babákat. 
Köszönjük az ajándékokat.

November 26-án egy környezet-
védelemmel, szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos programba 
kezdtek a nagycsoportosok. Zöld 
Tódor címmel egy 7 alkalmas, 
beszélgetős délelőtt vette kezdetét, 
melyet nagyon élveztek a gyerekek.

November 28-án délelőtt bábmű-
sorral ajándékoztak meg bennünket 
a nyugdíjas klub tagjai. Nagy 
meglepetésre nemcsak báboztak 
nekünk, hanem átadták azt a sok 
bábot is, ami ismét a kezük munkáját 
dicsérte. A gyerekeknek nagyon 
tetszett az előadás.  Köszönjük 
munkájukat és szívesen látnánk még 
ünnepek környékén egy-egy bábelő-
adást.

November 29-én Őszi séta cím-
mel láthattuk egy kecskeméti báb-
művész előadását. A gyerekek jól 
érezték magukat, együtt izgultak a 
szereplőkkel. 

December 6-án megérkezett a 
Télapó. Sok-sok verssel, énekkel 
készültünk. Minden csoport készí-

tett a Télapónak egy kis sütit, mely-
nek a krampuszok örültek a legjob-
ban. Nagyon jók voltak az idén a 
gyerekek, mert mindenkinek rejtett 
valamit a Télapó zsákja. A Télapó 
megdicsérte a gyerekeket, hogy mi-
lyen sok szép verset és éneket tanul-
tak az óvodában és megígérte, ha jók 
lesznek, jövőre is eljön hozzánk. Itt 
szeretnénk megköszönni Madocsa 
Község Önkormányzatának anyagi 
hozzájárulását a csomagokhoz.

Karácsonyig még nagyon sok él-
mény várja a gyerekeket az oviban. 
December 11-én a Bohóc csoport-
ban adventi asztaldíszeket készí-
tünk, melyre szeretettel várjuk a 
kedves szülőket- gyerekeket. 

Tájékoztatni szeretnénk a kedves 
szülőket, hogy a TÉLI SZÜNET 
előtti utolsó nevelési nap 2012. 
december 21. (péntek). A TÉLI 
SZÜNET utáni első nevelési nap 
2013. január 2. (szerda).  A téli szü-
netben az óvoda zárva tart.

Minden kedves szülőnek, nagyszü-
lőnek, gyermeknek kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánnak a Kölyökkuckó Óvoda 
dolgozói!

Molnárné Kiss Anita 

Nyugdíjasklub hírei

Szeretném néhány mondatban 
összefoglalni, mi történt a klub 
életében az utolsó írás óta:
 
Koszorúkat készítettünk a hősi sír-
okra, rendbe tettük a sírokat, mé-
csest gyújtottunk halottak napján. 
November 24-én az Operett színház-
ban jártunk, a Marica Grófnő című 
előadást néztük meg 38 taggal, 
melyet a Paksi Atomerőmű támoga-
tásával tudtunk elérni. Csodálatos 
volt az előadás nagyon tetszett min-
denkinek.
Meglátogattuk az ovisokat, a  klub 
tagjai babaruhákat varrtak, minden 
babára 2-3 öltözetet, a kis csemeték 
örömmel fogadtak bennünket. Vi-
szonzásul énekeltek, verset mond-

tak, s ez számunkra volt nagy öröm.

November 24-én Erzsébet és Katalin 
bált tartottunk, melyre meghívtuk a 
Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasklubot 
is.  Egy fiatal pár táncolt, Benics 
Evelin és Borzavári Róza  népdalo-
kat énekelt. A Nyugdíjasklub tagjai 
(Dalkör) Madocsai nótákat adtak 
elő. Volt vacsora, tombola tánc. A 
bált tombolatárggyal támogatta a 
Hajdú és Társa Bt., valamint Varga 
Mihályné. A Madocsai Fiúk szolgál-
tatták a zenét.
November  26-ra Közgyűlést Hív-
tunk össze, mivel  az Elnökség man-
dátuma lejárt.
Elnöknek: Tarczal Jánosnét,  
helyetteseknek: Sági Józsefnét és 

Cserepes Ferencnét választottuk.
Ellenőrző bizottság elnökének: 
Fabók Jánosnét, tagjainak:Vörös 
Jánosnét és Hadas Istvánt.
November 28-án ismét megláto-
gatták az ovisokat a Klub tagjai, 
bábokat készítettek és egy műsort 
adtak elő. A gyerekeknek nagyon 
tetszett az előadás. 
December 3-án a buszmegállókhoz 
karácsonyi díszeket készítettünk.
2013-ban az első összejövetel január 
7-én 15.00 órakor lesz.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Tarczal Jánosné
Nyugdíjasklub vezetője
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Közeleg a Nitrát Adatszolgáltatás leadási határideje 2012. december 31.
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségük van a következő 
termelőknek:

1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási 
igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat./ingatlan 
felett. Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.

2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny területen 
gazdálkodik, belterület, kivéve.
A fent említett gazdálkodóknak a rendelet szerint:
a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó 
folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, 
parcellaművelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatlapon kell adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet követő 
december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.
Cím: Tolna Megyei Kormányhivatal NTI Bognárné Ferencz Judit 7030 Paks Kápolna utca 2. 
vagy Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 7.,levelezési 
cím: 7101 Szekszárd, Pf.:104

A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok beazonosításához, valamint az adatlap értelmezésében a 
kamarai tanácsadók és a falugazdászok segítséget nyújtanak.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1-5 számú mellékleteiben is hasznos információk találhatók:
- Az adatlapok kitöltéséhez útmutatót is találunk a rendeletben 
- Szervestrágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei,
- Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor, 
- Irányszámok szántóföldi növények, zöldségfélék, illetve ültetvények átlagos fajlagos tápanyagigényének 
meghatározásához
- Nitrátérzékeny területen a tápanyag-gazdálkodási számításoknál a főbb növények esetében figyelembe vehető maximális 
értékek
- Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez.

Idén a múlt évhez hasonlóan az adatszolgáltatás teljesíthető elektronikusan is. A határidő ebben az esetben is december 
31. Az elektronikus adatszolgáltatáshoz saját ügyfélkapu regisztráció szükséges. A megfelelő elektronikus nyomtatványok 
és a szükséges nyomtatványkitöltő program letölthető a www.nebih.gov.hu honlapról. Az elektronikus benyújtás esetén is 
igénybe vehetik az agrárkamara és a falugazdászok segítségét.
Adatszolgáltatás:
1. - Állattartók esetében az összes megművelt területről adatot kell szolgáltatni.
2. - AKG támogatottak esetében is a gazdaság teljes területéről kell adatot szolgáltatni.
3. - Mindazok, akik nitrát érzékeny területen gazdálkodnak, nekik azonban csak azokról a területeikről kell adatot 
szolgáltatni, amelyek nitrát érzékeny területen vannak. 

Madocsán a 120/2009. (IX. 10.) FVM rendelet melléklete szerint az alábbi MePAR blokk azonosítóval rendelkező 
területekre vonatkozik a rendelet: (a 2009-ben használt 05-ös végződésű MePAR blokkazonosítók szerepelnek a 
rendeletben, ez alapján mindenki ellenőrizheti, hogy kell-e adatszolgáltatást teljesítenie.)
V02P7-3-05, V03W7-A-05, V0WW7-5-05, V11H7-V-05, V1C37-T-05, V1L97-8-05, V1MH7-H-05,
V1PW7-Y-05, V1R37-7-05, V1UH7-P-05, V1WW7-6-05, V1Y37-E-05, V2097-N-05, V21H7-W-05,
V22P7-5-05, V23W7-D-05, V27H7-4-05, V28P7-C-05, V29W7-L-05, V2C37-U-05, V2EH7-A-05,
V2NP7-R-05, V2PW7-1-05, V2R37-8-05, V2UH7-Q-05, V43W7-F-05, V4537-P-05, V4697-X-05,
V47H7-6-05, V48P7-E-05, V49W7-N-05, V4D97-5-05, V4FP7-M-05, V4HW7-V-05, V4K37-4-05,
V4L97-C-05 V4NP7-U-05 V4PW7-3-05 V4R37-A-05 V4UH7-T-05 V4VP7-2-05 V8MH7-Q-05
V91H7-5-05, V98P7-L-05, V99W7-U-05, VAWW7-H-05, VAY37-Q-05, V0PW7-X-05, V0UH7-N-05, V1D97-2-05, 
V2VP7-Y-05, V3D97-4-05, V3WW7-8-05, V4C37-W-05, V4MH7-L-05, V4T97-K-05, V4WW7-9-05, V8FP7-R-05, 
V9C37-3-05, V9D97-A-05, VAD97-C-05, VAEH7-L-05, VAHW7-3-05, VAK37-A-05, VAMH7-T-05, VANP7-2-05, 
VAUH7-1-05, VC1H7-7-05.

                Az adatszolgáltatással kapcsolatban, ha bárkinek problémája merülne fel keressenek a 06/30-286-8745-ös 
mobilszámon vagy szerdán és csütörtökön Pakson a Tolnai út 2 I emeleten a Tolna Megyei Agrárkamara 
irodájában 

Bán Bálint Géza
agrárkamarai tanácsadó



14 Rendőrségi hírek, SPORT: Kézilabda

Rendőrségi Hírek
Köszöntöm Tisztelt Olvasókat, 
engedjék meg, hogy egy pár szó 
erejéig tájékoztassam Önöket az 
elmúlt időszak rendőri irányú 
eseménnyel kapcsolatban. 
Az elmúlt időszakban hatóságomnál 
elrendelt bűncselekmények tekinte-
tében továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények domináltak. Több 
apró lopás kapcsán indítottunk nyo-
mozást valamint kerítettük kézre az 
elkövetőket. 

2012. őszén két nagyobb értékű el-
követett lopást is elkövettek Mado-
csa településen. Az első esetben egy 
helyi lakos tulajdonát képező buszát 
tulajdonították el ezzel 1.500.000 Ft 
anyagi kárt okozva. A lefolytatott 
gyors rendőri intézkedéseknek 
köszönhetően az eltulajdonított 
jármű hamar megkerült, valamint a 
bűncselekményt elkövető személy, 
személyek kiléte megállapítást 
nyert. 
A második, már fent említett bűn-
cselekményben egy szintén helyi, 
madocsai lakos lakóházából tulaj-
donítottak el 1.400.000,- Ft értékben

készpénzt. Az elrendelt nyomozás 
ebben az esetben is sikerrel járt, az 
elkövető személye felderítésre ke-
rült az általa eltulajdonított összeg 
nagy része a sértett részére vissza-
adásra került, valamint a gyanúsított 
kihallgatás során az elkövető több, 
más cselekmény elkövetését is beis-
merte. 

Ez úton ragadnám meg az alkalmat, 
hogy felhívjam a figyelmet arra, 
hogy az elmúlt időszakban több 
személlyel több alkalommal kellett 
eljárást kezdeményeznünk tulajdon 
elleni szabálysértés elkövetése 
miatt. Mint azt tudva levő ezen 
kategóriába az 50.000,- Ft értéket 
meg nem haladó, minősített esettel 
nem társuló cselekmények tartóznak 
így például falopás, mezőgazdasági 
terménylopás vagy apróbb lopások. 
Bár mint azt említettem ezen cselek-
mények megnevezése tulajdon 
elleni szabálysértés, de az elkövetők 
vonatkozásában a büntetés több 
tízezer forint is lehet.
Felhívnám a lakosok határt, erdőt, 
külterületeket járók figyelmét, hogy

– járjanak nyitott szemmel – 
amennyiben ilyen jellegű cselek-
ményt elkövetőt  észlelnek úgy 
értesítsék településen dolgozó kör-
zeti megbízottat vagy a rendőrőrs 
dolgozóit. 

Mint az látható, tapasztalható egyre 
jobban téliesedik időjárásunk, 
amely nagy mértékben kihatással 
lehet közlekedésbiztonságra. Kér-
nék minden közlekedőt, hogy lehe-
tőségeihez mérten szerelje fel gép-
járművét téli gumival, a megvál-
tozott időjárási, közlekedési viszo-
nyok tekintetében, ahhoz alkalmaz-
kodva közlekedjünk ezzel is egyfaj-
ta megelőzést folytatva balesetek, 
bekövetkező tragédiák elkerülésére. 
Később világosodik, korábban söté-
tedik mely főként a gyalog és kerék-
párral közlekedők tekintetében je-
lent fokozott veszélyt. E tekintetben 
is  kérném az Olvasókat, hogy a 
kerékpár kivilágítottságát tegyék 
meg kollegáim ezen időszakban 
fokozottan ellenőrizni fogják. 

Kulcsár Szabolcs r.őrgy.
őrsparancsnok

Kézilabda hírek

A 2012/13-as női megyei bajnokság 
10 csapat nevezésével indult. 

A Madocsa SE játékosai: Bacs 
Ágnes, Baranya Lilla, Baranya 
Bernadett, Klippel Gyöngyi, Kis 
Noémi, Kis Klaudia, Fazekas Móni, 
Szabados Laura, Szalai Andrásné, 
Sereg Niki, Vincze Ági, Vajcs Anna.

A bajnokságot 2012. 10. 07-én kezd-
tük hazai pályán Tengelic csapatá-
val nehéz mérkőzésre számítottunk 
hiszen előző meccseinken az ellen-
fél győzedelmeskedett többször. Az 
első félidő szoros izgalmas játékot 
mutatott,de a félidei eredmény a 
javunkra alakult (13:10). A második 
félidő felétől már 5 gól volt az 
előnyünk és a mérkőzést 31:24-re 
nyertük.
Góllövőink: Klippel, Szabdos 1-1 

gól, Fazekas, Vincze 2-2 gól, Vajcs 4 
gól, Sereg 3 gól, Baranya L. 8 gól és 
Kis K. 10 gól.

A következő mérkőzésre október 
14-én került sor szintén hazai 
pályán. Az MBII-es Tolna csapatát 
fogadtuk, izgultak a lányok és féltek 
a gyors letámadásoktól, hiszen 
Tolna csapatát ez a játék jellemezte. 
Az első félidő fej-fej mellett haladt 
az eredményben, és a félidő végére 
alul maradtunk 2 góllal (12:14). A 
második játékrészben is maradt a 
szoros eredmény, míg a 23. percben 
megléptünk 5m góllal. Ezután Tolna 
is rákapcsolt és a 30. percre 
kiegyenlített,l így a mérkőzés 26-
26-os végeredménnyel zárult.
Góllövőink: Fazekas, Klippel 1-1 
gól, Vajcs 3 gól, Baranya L., Kis K., 
Vincze 7-7 gól.

Nov. 5-én Hőgyész  érkezett 
hozzánk és reméltük, hogy sima 
mérkőzést játszunk velük, és ez így 
is alakult. Az első félidőt 16:8-ra a 
meccset 39:19-re nyertük.
Góllövőink: Bacs 1gól, Klippel, 
Sereg, Vajcs 3-3 gól, Fazekas 5 gól, 
Kis K. 7gól, Vincze 8 gól, Baranya 
L. 9gól.

Nagydorog csapatával Nov. 10-én 
játszottunk. Az új játékosokból álló 
Nagydorog csere nélkül állt ki 
ellenünk. A mérkőzés 12. percében 
már 9:2-re vezettünk. A félidőt 22:6-
ra, a mérkőzést 47:17-re nyertük.
Góllövőink: Fazekas, Vajcs 1-1 gól, 
Kis N. (a kapuból), Szabados 2-2 
gól, Baranya L., Klippel, Sereg 5-5 
gól, Kis K. 11 gól, Vincze 15 gól.

(folytatás a 15. oldalon)



(folytatás a 14. oldalról)

Az időpont módosítás után Nov. 16-
án Péntek este játszottunk Bölcske 
csapatával. A mérkőzés kezdése is 
izgalmakkal indult, hiszen nem volt 
kirendelve bírói páros a meccsre. A 
kb 250 nézőnek legalább 1 órát 
kellett várnia a kezdésre, ami ezért 
este fél 9 kor kezdődött. Szurkolóink 
remek hangulatot teremtettek-e 
rangadó kedvéért, amit nagyon 
köszönünk a csapat nevében. A 
mérkőzést végig mi irányítottuk és a 
félidőt 13:7-re, a mérkőzést 36:17-re 
nyertük.

Góllövőink: Szabados 2 gól, 
Klippel, Sereg 3-3 gól, Vajcs 4 gól, 
Vincze 6 gól, Baranya L. 8 gól és Kis 
K. 10 gól.

November 18-án Zomba érkezett 
hozzánk mérkőzést játszani. A küz-
delmet és izgalmat ezen a meccsen is 
hiányolták szurkolóink, hiszen itt is 
fölényes győzelmet arattunk. A 
félidőt 19:13-ra, a mérkőzést 36:16-
ra nyertük. 
Góllövőink: Klippel, Sereg 1-1 gól, 
Fazekas 2 gól, Vajcs 4 gól, Baranya 
L, Kis K. 5-5 gól, és Vincze 18 gól.

A Kocsolai mérkőzésre kisség 
feszülten készült a csapat, hiszen 

már okoztak meglepetést az ellenfél 
játékosai. Az izgalmakat hiányoló 
szurkolóink most elégedettek lehet-
tek, hiszen fordulatokban gazdag 
meccset játszottunk. Az első félidőt 
szoros fej-fej melletti eredmény 
jellemezte (15:13-ra nyertük), a 
második félidő 9. percétől leblok-
koltunk és így 10 percig gólt sem 
lőttünk, ezért a vendég játékosok 
elléptek tőlünk 4 góllal. Az utolsó 5 
percben viszont rákapcsolt az MSE 
és a meccset 34:28-ra megnyertük: 
Góllövőink: Bacs, Baranya B. 1-1 
gól, Kis N. Fazekas, Vajcs 2-2 gól, 
Kis K. 3 gól, Sereg 5 gól, Baranya L. 
6 gól, Vincze 12 gól.

Dec. 2-án utaztunk Tamásiba. Az 
MBII csapat lendületes játékával 
fölényes győzelmet aratott felet-
tünk. A félidőt 20:13-ra, a mérkőzést 
43:28-ra vesztettük el. Dobott gólja-
ink száma megfelelő lenne, de a 
védekezésünk gyengesége miatt a 
kapott gólok száma nagyon magas. 
Góllövőink: Kis N., Klippel, 
Fazekas, Vajcs 1-1 gól, Kis K. 6 gól, 
Baranya L. , Vincze 9-9 gól.

Utolsó mérkőzésünk a rossz időjárás 
miatt meghiúsult, így nem tudtunk 
Decsre elutazni, ezért a tavaszi for-
dulóban kétszer játszunk Decs csa-
patával.

Labdarúgás hírek

9. forduló, 2012.10.14
ifi Zomba-Madocsa 3:0 (2:0)
Vez: Botos, Juhász 

Gábor M –Fodor M, Feil T, Gál A, 
Erb F – Závodi Zs, Szintai K, 
Kovács Gergő, Novák A – Erdélyi 
Zs, Szabó E 

Ifistáink a csoport legerősebb csapa-
tával találkoztak, jól küzdöttek, de 
kevés veszélyt jelentettek az ellenfél 
kapujára.

felnőtt Zomba-Madocsa 2:0 (1:0)
Vez: Kövesdi, Botos, Juhász 

Szintai – Araczki I (Magyar T ) ifj 
Erdélyi, Rein, Magyar I – Szakács, 
Vörös, Sánta, Tolnai (Boris B) – 
Böde, Zengrűber (Madár K)

Nagy rangadót játszottunk a mu-
mussal, akikkel mindig szenvedünk 
idegenben. Összehoztunk egy 
elkerülhető gólt, aztán támadtunk 
becsületesen, de a kapu előtt nem 
jött össze semmi. Nem kaptunk meg 
egy jogos büntetőt, a túloldalon 
viszont befújta a spori, így elúszott a 
meccs. A zombai meccs volt az első, 
ahol nem szereztünk gólt.

10. forduló, 2012.10.21
ifi Madocsa-Dunakömlőd 1:1 
(1:0)
Vez: Horváth, Kurcz 
Góllövő: Szabó E

Vajai A –Szabados A, Feil T, Gál A, 
Gábor M – Fodor M, Újhelyi Sz, 
(Erb F) Szintai K, Szabó E – Kovács 
Gergő, (Závodi Zs,) Erdélyi Zs, 

Ifistáink szikrázóan kemény mecs-
cset játszottak az éllovas Kömlődi-
ekkel és bravúros döntetlent értek el. 

(folytatás a 16. oldalon)

Sport: Kézilabda, Labdarúgás 15



(folytatás a 15. oldalról)

felnőtt Madocsa-Dunakömlőd 
4:2 (4:0)
Vez: Mészáros L, Horváth, Kurcz 
Góllövő: Böde 3, Rein

Szintai – ifj Erdélyi, Szili, Rein, 
Magyar I – Szakács, (Magyar T) 
Vörös, (Wenhardt) Kindl, Tolnai – 
Böde, Aschermann (Zengrűber)

Már az első negyedórában eldön-
töttük a meccset, hatodik hazai 
meccsünkön, hatodszor győztünk. A 
céljaink eléréséhez idegenben kell 
javulnunk.

11. forduló, 2012.10.28
ifi Gerjen-Madocsa 0:4 (0:2)
Vez: Kovács T, Szigeti I 
Góllövő: Szintai, Gál, Erdélyi, 
Erb

Vajai A –Szabados A, (Bíró K) Feil 
T, Gál A, Gábor M – Fodor M, 
Újhelyi Sz, (Závodi Zs,) Szintai K, 
(Trapp T) Kovács Gábor (Erb F) – 
Kovács Gergő, (Novák A) Erdélyi 
Zs, 

Dicséretes, hogy a zord idő ellenére, 
ilyen sokan elutaztunk idegenbe. A 
játékra sem lehetett panasz, jobb 
helyzetkihasználással kétszámjegyű 
is lehetett volna a győzelmünk.

felnőtt Gerjen-Madocsa 0:1 (0:1)
Vez: Lengyel S, Kovács T, Szigeti I 
Góllövő: Böde

Szintai – Madár, Szili, Magyar I, 
Araczki I – Szakács, (Kern ) Rein, 
Wenhardt, Tolnai (Magyar T) – 
Böde, Zengrűber

Fiatal csapatunk nagyszerűen helyt-
állt, végig uraltuk a meccset, sajnos 
a helyzetkihasználás gyenge volt, 
ezért végig izgulnunk kellett.

12. forduló, 2012.11.04
ifi Pálfa-Madocsa 2:1 (0:0)
Vez: Varga B, Szincsák L 
Góllövő: Erdélyi

Vajai A –Szabados A, (Erb F) Feil T, 
(Szabó E) Gál A, Gábor M – Fodor 
M, Újhelyi Sz, (Závodi Zs,) Szintai 
K, Kovács Gábor (Novák A) – 
Kovács Gergő, (Trapp T) Erdélyi Zs 

Hasonló tudású csapatok kiegyen-
lített csatája zajlott 90 percig, sajnos 
a madocsai helyzetek kimaradtak.

felnőtt Pálfa-Madocsa 0:10 (0:4)
Vez: Kövesdi R, Varga B, Szincsák 
L 
Góllövő: Böde 6, Rein 2, Tolnai, 
Zengrűber

Gergely (Szintai)  – Madár,  
(Zengrűber) Szili, ifj Erdélyi P, 
Araczki I – Szakács, Rein, Kindl, 
Tolnai (Boris K) – Böde, Magyar T 
(Boris B)

Sportszerű mérkőzésen, könnyedén 
győztünk Böde parádés játékának 
köszönhetően.

13. forduló, 2012.11.11
ifi Madocsa-Decs 8:2 (7:2)
Vez: Süveges Cs, Antal I 
Góllövő: Erdélyi 3, Gál 3, Kovács 
Gergő, Fodor

Vajai A –Szabados A, (Závodi Zs,) 
Gál A, Fodor M, Gábor M – Erb F, 
(Bíró K) Újhelyi Sz, (Vörös V) 
Szintai K, Kovács Gábor (Trapp T) – 
Kovács Gergő, (Novák A) Erdélyi 
Zs 

Ifistáink helyenként jó játékkal 
győzték le a szerény képességű ven-
dégeket.

felnőtt Madocsa-Decs 8:0 (3:0)
Vez: Antal I, Süveges Cs, 
Góllövő: Böde 5, Rein, Szakács, 
Gergely

Szintai – Madár, Szili, ifj Erdélyi P, 
Araczki I (Magyar T) – Szakács, 
Rein, Boris K, Boris B – Böde, 
Zengrűber, (Gergely)

Ezen a meccsen az volt a cél, hogy 
javítsuk a gólarányunkat és ne sérül-

jön meg senki. A csapat teljesítette 
feladatát.

14. forduló, 2012.11.18
ifi Sióagárd-Madocsa 4:1 (1:0)
Vez: ifj Hartung, Kovács L 
Góllövő: Kovács Gábor

Vajai A –Szabados A, Erdélyi Zs, 
Fodor M, Erb F, – Vörös V, (Bíró K) 
Újhelyi Sz, Szintai K, Kovács Gábor 
– Kovács Gergő, Novák A (Závodi 
Zs,)

Hatvan percig állták a sarat ifistáink, 
utána a fáradtság miatt többet 
hibáztak, amit a hazaiak gólokkal 
büntettek.

felnőtt Sióagárd-Madocsa 0:3 
(0:2)
Vez: Szommer A, ifj Hartung, 
Kovács L 
Góllövő: Böde 3

Szintai – Kindl, Szili, ifj Erdélyi P, 
Araczki I – Szakács, Rein, Sánta, 
(Madár) Wenhardt (Zengrűber, 
Vörös) – Böde, Aschermann

Az ősz legnagyobb rangadóját 
játszottuk a tavalyi ezüstérmessel. 
Valamennyi játékosunk kiváló telje-
sítményt nyújtott, a hazaiaknak nem 
sok esélyük volt a kapunk előtt. 
Böde ismét extra játékot nyújtott, 
góljai révén megérdemelten jutot-
tunk három ponthoz és őszi elsők 
lettünk.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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