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Szeretettel köszöntjük
olvasóinkat nõnap alkalmából!
Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben - és minden Nőnapon.
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Évértékelő 2012-2013
Tisztelt Olvasó,
Kedves Madocsaiak!
Nem könnyű megítélni, milyen évet
zártunk. Nincs értelme azt várnunk,
hogy a vizsgálatunk végén, mint egy
iskolai dolgozatban, azt mondhatjuk, hogy ez az év 100-ból 70, 80,
vagy 90, pontot kapott.
A valóság ettől sokkal gazdagabb,
számtalan történetből, sikerből és
kudarcból áll.
Az egyes emberek számára a saját
élete eseményei a legfontosabbak,
amelyek megkülönböztetik őt mindenki mástól. Ezek az események
azonban beágyazódnak egy nagyobb egészbe, előbb a családok,
barátok életének alakulásába, majd a
tágabb ismerősök, a település, még
távolabb a nemzet, és végül az egész
világ történéseibe.
Tetteink, történéseink mind –mind
részét képezik a nagyobb halmaz
sorsának, függenek azoktól, de alakítják is azokat.
A világban zajló események közül
évek óta kitüntetett szerepe van
egynek, amely valamennyiünk
életét, de a településünk gazdasági
helyzetét is erősen befolyásolja: ez
pedig a gazdasági válság.
Az önkormányzat a 2012-es évben a
válság ellenére is nagy részben teljesítette azokat a feladatokat, amelyet
a képviselő- testület elhatározott.
Az idei évben is, hasonlóan az
elmúlt évekhez, az Önkormányzat
hitel felvétel nélkül gazdálkodott,
biztosította minden intézményének
zavartalan működését.
Az Önkormányzat 2012.évi költségvetése csak néhány fejlesztési
feladat végrehajtását tette lehetővé.
Saját bevételeink terhére 1,4 millió
Ft-ból megvalósult a Zöldmező utca
közvilágítás hálózatbővítése az ott
lakók jogos kérése alapján.
Leader pályázat segítségével
tudtuk megvalósítani a Művelődési
Ház színpadának felújítását.

Őszintén mondhatjuk, hogy éppen
jókor jött ez a felújítás, mivel a
színpadunkat az idő vasfoga, és a
sok használat eléggé megviselte.
Néptáncos pró-bák alatt mindig attól
féltünk, hogy beszakad, és balesetet
okoz valame-lyik táncosnak. De
most megszépül-ve, a padozat teljes
cseréjével remél-jük hosszú ideig
használható lesz.
Szennyvízhálózat és tisztítótelep
felújítására több mint 2millió forintot fordítottunk.
Támogatást nyertünk az Idősek
Otthonának rekonstrukciójára a
Jövőnk Energiája Alapítványtól. Az
elnyert támogatás tette lehetővé,
hogy az épületen lévő nyílászárók
cseréje megtörténhetett, korszerűbb,
hőszigetelt ajtók ablakok kerültek
beépítésre. Megtörtént a fürdőszoba
teljes átalakítása, az ebédlő padozatának cseréje, az épület belső meszelésére is sor került.
Az Idősek Otthon ellátottjai szeptemberben nagy örömmel vehettek
birtokba egy teljesen felújított épületet.
A teljes felújítási költség 6,1 millió
Ft volt.
Az előző évekhez hasonlóan ebben
az évben is támogattuk, a civilszervezeteink működését. Nagyon
fontos számukra az önkormányzattól kapott támogatás, mert e nélkül
egyik-másik szervezet helyzete
kilátástalan lenne.
Támogatásban részesült a
Néptánc Egyesült, a Sportegyesület
futball és kézilabda szakosztálya,
Nyugdíjas Klub, és a Polgárőrség.
A támogatásokra felhasznált keret
összesen 4 millió Ft volt.
Az év folyamán a szűkös
költségvetésünkre tekintettel is
fontos volt számunkra, hogy a már
megszokott rendezvényeinket
megtartsuk, illetve pályázati pénzek
megszerzésével segítsük még
színvonalasabbá, gazdagabbá, tenni
mint az előző években voltak.
Leader forrás megszerzésével
tudtuk megrendezni augusztusban a
három napos XV. falunapi rendez-

vényünket.
Az ilyen és ehhez hasonló rendezvény megszervezése nélkülözhetetlen, egy közösség, egy település
életében. Ezek a rendezvények
teszik lehetővé számunkra, hogy
erősebbre tudjuk kovácsolni a
lakosság összetartó erejét a település
fejlődése érdekében.
Amikor az ember végiggondolja,
értékeli életének egy időszakát,
akaratlanul is összehasonlítja azt
mások körülményeivel.
Mindannyian tudjuk, hogy 2012
sokunk számára, de az Önkormányzatok számára is nehézségekkel,
küzdelmekkel teli év volt, sok
problémával kellett szembenéznünk. Tudjuk, hogy jelenleg az
egész világban keményebb harc
folyik az erőforrásokért. Sokan
emlékszünk még egyszerűbb,
könnyebb évekre.
Ha azonban reálisan szeretnénk
megítélni 2012. évet, akkor nem
szabad elfelednünk, hogy problémáink egy jóléti társadalom problémái,
ezeknél sokkal nagyobb tragédiák is
érték már az itt élő őseinket, vagy
akár a ma élő idősebb generációt is.
Akadtak gondjaink bőven, ám
azokkal fel tudtuk venni a harcot- és
fel is vesszük. Így tettünk 2012-ben,
és így fogunk tenni 2013-ban is.
A 2013.év sem ígérkezik könnyű évnek. Munkánkat nagyban befolyásolja a közigazgatási reform végrehajtásának hatása. A teljesen átalakuló jogi környezet, a sok jogszabályi változás, a települési önkormányzatok helyének, szerepének
újra fogalmazása, a járási hivatalok
kialakítása, az iskola működtetésének átszervezése mind – mind
olyan tényező, amely jelentősen
befolyásolja az önkormányzati feladatokat.
Az év elejétől kezdődően csökkent
az önkormányzatok kötelező feladatainak száma.
(folytatás a 3. oldalon)
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Jó néhány államigazgatási feladat
átkerült a járási hivatalok hatáskörébe, ezáltal csökkent a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak száma is 2
fővel. A két kollégánk munkaviszonya nem szűnt meg, csak
átkerültek a Paksi Járási Hivatal
kormánytisztviselői közé.
Ugyancsak változás állt be az
Általános Iskolák fenntartásában is.
Ugyanis a közoktatási feladatok
államosításával a Madocsai Általános Iskola fenntartója továbbra nem
az Önkormányzat, hanem a járási
székhelyen, Pakson működő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Nagy változás még önkormányzatunk életében, hogy az Önkormányzati törvény változása eredményeként, miszerint 2000fő alatti
településen nem működhet önálló
Polgármesteri Hivatal, a madocsai
hivatalnak is megszűnt az önállósága. Január 1-től Bölcske Község
Önkormányzatával társultunk a közös hivatal létrehozására és fenntartására. Ezentúl a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal Madocsai
Kirendeltségeként működünk. A két
hivatal közös jegyzője Nagyné Dr.
Szőke Klára, a madocsai hivatalban
aljegyző került kinevezésre, Tubáné
Benák Ibolya személyében. Még
nem tudjuk megítélni, hogy a kötelező társulásnak milyen eredménye
lesz, de azt gondolom, ha figyelembe vesszük egymás érdekét, és
próbáljuk segíteni a két településen
folyó önkormányzati munkát, akkor
mindkét településnek csak előnye
származhat ebből a kötelező
„házasságból”. Az eddig eltelt két
hónapról nagyon pozitív benyomásaink vannak, mindenki nagyon
igyekszik megfelelni az új feladatnak.

Sajnos, hogy
azok a megszorítások,
amelyek a
központi
költségvetés
hiányának
csökkentésére irányulnak, nem
hagyták
érintetlenül a
költségvetésünk keretszámait sem.
Ettől az évtől megváltozott az
önkormányzatok finanszírozási
rendje. 2013.évtől a normatív finanszírozást, az úgynevezett feladatfinanszírozási rendszer váltotta fel.
Költségvetésünk bevételi forrásait
az átengedett bevételeknél történt
változások, az SZJA bevételek, és a
gépjárműadó 60%-ának elvonása
sajnos negatívan érintették.

Nagyon fontos volt, hogy a költségvetésünket nagyon körültekintően
állítsuk össze, mivel a saját bevételeink végesek, és a költségvetési
törvény szigorítása szerint az önkormányzatok 2013-tól nem tervezhetnek működési forráshiányt.
Tehát nagyon nehéz volt az idei
költségvetést összeállítani, mivel
már az állami támogatások számbavételénél tapasztaltuk, hogy közel
20 millió Ft-tal kaptunk kevesebb
támogatást, mint amire a feladataink
ellátásához szükség lenne.
A költségvetés összeállításánál
figyelni kellett arra, hogy elsősorban
az Önkormányzat intézményeinek
működése, kötelező feladatainak
biztonságos ellátása legyen elsődlegesen biztosítva.
Mivel a költségvetés szabad bevételi forrásait lehet csak fejlesztésre
fordítani, így csak néhány fejlesztési
A képviselő-testületünk már feladatot tudtunk tervezni 2013.évtárgyalta, és el is fogadta a 2013.évi re.
költségvetésünket. Az éves költségvetési keretünk, amivel gazdálkod- Terveink között szerepel a Paksi
hatunk 143.245 e Ft.
utca /központi buszmegálló/ rendbe-
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tétele, valamint terveztük a Faluház
nyílászáró cseréjére beadott pályázat, illetve az Óvoda, és a Sportcsarnok villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
/napelemes/ című pályázatok
önerejét.
Számoltunk a Paksi Hulladékgazdálkodási Társulásnak utalandó
beruházási önerővel, amit eddig a
beruházás során, a Paksi Önkormányzat előlegezett meg helyettünk.
Terveztünk még kisebb felújítási
keretet a szennyvíz-, és ivóvízhálózaton szükségesnek tartott felújítások elvégzése céljából.
Sajnos fejlesztési forrásaink elég
szűkösek, igyekszünk forrásainkat
hatékonyan, pályázati pénzek
megszerzésével növelni, amennyiben erre van lehetőségünk.
Madocsa Község Önkormányzata
hosszú éveken keresztül körültekintő gazdálkodással, szem előtt
tartva a takarékossági elveket,
megfelelt az elvárásoknak. Vagyis
minden évben biztosította a település működőképességét úgy, hogy
hitel felvételére nem került sor.
Azt gondolom, hogy idén sem lehet
ettől eltérő, más célunk. De ahhoz,
hogy ez sikerüljön nagyon fontos,
hogy érezzük lakosaink segítő szándékát, támogatását és megértését.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester
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Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról!
Tisztelt Olvasó!

dékgazdálkodási rendszer kialakítását, az ehhez szükséges gazdasági,
pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtését az európai uniós követelményrendszer megvalósításának
elősegítése érdekében.

Településünkön bizonyára mindenkit foglalkoztatnak a 2013. január 1.
napjától érvénybe lépő hulladékgazdálkodással kapcsolatos változások,
ezért erről az alábbiakban szeretném
tájékoztatni a lakosságot.
A Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gesztora Paks
Madocsa település a települési szi- Város Önkormányzata lett.
lárd hulladék kezelésével kapcsolatos hosszú távú elképzeléseit Ebben a társulási megállapodásban
2004-2008-ig terjedő időszakban a került rögzítésre, hogy a tagok elhaKaposmenti Szilárdhulladék Gaz- tározzák, hogy pályázatot nyújtanak
dálkodási Rendszer keretében, azzal be a hosszú távú szilárdhulladék
együttműködve kívánta megvalósí- kezelését biztosítani tudó beruházás
tani, Hasonlóan gondolta az együtt- megvalósítását elősegítő forrásokra.
működést még rajtunk kívül: Paks, Ennek megfelelően benyújtásra
Bölcske, Nagydorog és Gerjen is. került a KEOP1. 1. 1. keretében
Azonban 2007-ben a Környezet- elnyerhető támogatás reményében a
védelmi Minisztérium jelezte, hogy „Paks és térsége hulladékgazdálkoa Kaposvár áltat 160 település dási rendszer” elnevezésű pályázat.
képviseletében beadott pályázatot
nem tudják támogatni a területi A pályázat kedvező elbírálása tette
összefüggés hiánya miatt. Azért, lehetővé, hogy Pakson egy olyan új
hogy ne veszélyeztessük a többi komplex központ épült, amely
település sikeres pályázatát az előbb hosszútávon kezelni tudja Paks és
említett településeknek ki kellett térsége keletkező hulladékát.
lépni a létrehozott társulásból. Ezek A beruházás 1,5milliárd forintos
után el kellett gondolkodni, hogyan költségéből 1,13milliárd forintot
tudunk eleget tenni a törvényi tesz ki a pályázaton elnyert
kötelezettségnek, mi szerint minden támogatás. A fejlesztésre műszaki,
településnek egy hosszú távú és jogszabályi okok miatt is szükség
hulladékgazdálkodási rendszerhez volt, de legalább ennyire fontos
kell tartoznia ahhoz, hogy meg tud- azonban, hogy a lakosság tiszta és
jon felelni a törvényi előírásoknak. egészséges lakókörnyezetének felVilágos volt a képviselő-testület tételei biztosítva legyenek, a körszámára, hogy ezt a feladatot a nyezet terhelése csökkenjen.
település önállóan nem tudja meg- A beruházás befejeződött, és idén
oldani. Nagy segítség és szerencse január 1.-től elindulhatott a próbavolt számunkra, hogy Paks üzem.
felvállalta, hogy megfelelő pályázati Az előzőekről a lakosságot többszötámogatás elnyerése után megoldja ri alkalommal is tájékoztattuk. /Azt
hosszú távon Paks és környékének azért megjegyzem, hogy nem nagy
(6 település), összesen 30000 fő érdeklődés kísérte, ezeket, a fórulakost érintően a településeken mokat./
keletkezett hulladék elhelyezésének A hulladékkezelő központ üzemelgondját.
tetésével a paksi székhelyű DC
Dunacom Kft-t bízta meg a Társulás.
Mint Önök előtt is ismeretes Madocsa Község Önkormányzata 2010. A közszolgáltatóról nem kellett
06. 25.-én Társulási megállapodást külön pályázati úton döntenie a hét
kötött, Bölcske, Gerjen, Györköny, településnek, mivel a közszolgálNagydorog, Pusztahencse, és Paks tatási cégben a Társulás tulajdonnal
Önkormányzataival, hogy közösen rendelkezik, tehát így a szolgáltatást
tudják biztosítani a közigazgatási úgy mond teljes mértékben, önkormányzati tulajdonban lévő saját cégterületükön térségi integrált hulla-

re bíztuk.
Az új hulladékkezelő központ
működése lehetővé tette a szolgáltatás bővítését is, így minden településen házhoz menő szelektív /papír,
műanyag,/ gyűjtés került bevezetésre, a tervek szerint áprilistól
októberig hetente történik majd a
zöldhulladék elszállítása, amelyből
komposzt készül a telepen. A házi
komposztálásra is igény szerint van
lehetőség, mivel a hét településen
4000 db komposztláda kerül
kihelyezésre. Az üveg szelektív
gyűjtését a régi gyűjtőszigeteken
található konténerek használatával
szeretnénk biztosítani a lakosság
részére.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
lakosság aktívan vegyen részt a
szelektív hulladék gyűjtésben,
ugyanis a szelektív gyűjtéssel a
hulladékot az újrahasznosítás körfolyamatába kapcsoljuk, a takarékoskodás pedig nem csak a
megtakarított pénz miatt fontos,
hanem az elsődleges nyersanyagokat is kiváltjuk ezzel, és így az
újrahasznosítással energiát is
megtakarítunk. Mindezzel pedig
környezetünket és Földünket óvjuk.
Nem lehet elfelejteni, a szelektív
gyűjtés során értékesíthető hulladék
árbevétele minden esetben csökkenti a szolgáltatás díját, ami pedig
mindannyiunk érdeke.
A közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó törvényi megfogalmazás a következő:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a hulladékgazdálkodásról
szóló tv.46-47§ szerint úgy kell
megállapítani és szabályozni, hogy a
díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a
közszolgáltatás hatékonyságának
javítására, kapacitások hatékony
igénybe vételére, a közszolgáltatás
minőségének folyamatos javítására,
valamint a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzön. Valamint az
e törvény szerinti céltartalék összege, a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt
(folytatás az 5. oldalon)
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költsége, környezetvédelmi kötelezettségek indokolt költségei, a
közszolgáltatás tartós ellátásához,
fejlesztéséhez szükséges indokolt
költségek, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény
bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának, és monitoringjának
indokolt költségei figyelembevételre kerüljenek.
Az így meghatározott díjalapot
csökkenteni kell, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását biztosított költségvetési, önkormányzati támogatással, továbbá a hulladék hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő értékesítéséből
származó bevétellel.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia
Hivatal javaslatának, figyelembevételével, a miniszter rendeletben
állapítja meg.
Nagyon sokan kérdezték mi lesz a
sorsa az üresen álló ingatlanoknak,
rájuk mi vonatkozik,milyen díjat
kell utánuk megfizetni a tulajdonosoknak?
A hulladéktörvény szabályozása a
következő:
A hulladéktörvény 51§ alapján
üdülőként nyilvántartott, valamint
időlegesen használt ingatlannal
rendelkező tulajdonosok esetében,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan

tulajdonosára meghatározott díjjal
arányosan, a település és az ingatlan
jellegére, valamint a használat
rendszerességére és az időlegességre tekintettel kell megállapítani, de
nem lehet kevesebb az éves díj 50%ánál.
Tisztelt madocsai lakosok!
Sokan észrevételezték, hogy a várható szemétszállítási díj, 2500Ft/hó
amit a lakosoknak fizetni kell a
szolgáltatásért 2013-ban, lényegesen meghaladja azt a díjat, amit
eddig fizettek.
Ezért tartom szükségesnek, hogy
tájékoztassuk a lakosságot arról,
hogy ez mivel is magyarázható.
Elsősorban azzal, hogy a lakosság
által fizetett 13000Ft szemétszállítási díj, eddig sem fedezte a tényleges költségeket.
Ugyanis a tényleges díjfizetés, amit
az Önkormányzat fizetett az elmúlt
évben a szolgáltatónak az ingatlanonként 18.161Ft /év volt. Tehát
az önkormányzat a tényleges
költségből csak 13000Ft-ot hárított
át a lakosságra, a többit az
Önkormányzat fizette meg a lakosok
helyett a szolgáltatónak. Ez járható
út volt eddig, mert az Önkormányzat
volt szerződéses jogviszonyban a
szolgáltatóval.
Az idei évben azonban az ingatlan
tulajdonosoknak kell szerződést
kötniük .
Igaz, hogy ez az idén már csak márciustól lehetséges mivel technikai
okok miatt a szolgáltató nem tudott
eddig szerződést kötni.
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Az utolsó képviselő testületi ülésen
volt napirend, az elmúlt két hónapra
vonatkozó szolgáltatási szerződés
megtárgyalása. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy az Önkormányzat
átvállalja az első két hónap szolgáltatási díját a 2013. évi költségvetése terhére. Ezzel a döntésével
csökkenteni szerette volna a testület
a lakosság terheit.
A képviselő-testület szeretné biztosítani ebben az évben is, a 80.
életévüket betöltött lakosoknak a
köztisztasági rendelet alapján adott
díjfizetési kedvezményt, támogatást.
A rendelet alapján az egyedülálló
80. életévét betöltött tulajdonos nem
fizet a közszolgáltatásért. Ha nem
egyedülálló, de az egyik fél betöltötte a 80. életévét a közszolgáltatási
díjnak a felét köteles fizetni.
Természetes, hogy a kedvezményben részesülők után az Önkormányzat fogja megfizetni a közszolgáltatási díjat a szolgáltatónak.
Sajnos a költségvetésünk keretszámai végesek, ezért több fizetési
kedvezményt az Önkormányzat
nem tud biztosítani a lakosság
számára.
Bízom abban, hogy a madocsai
lakosok szívesen cselekszenek majd
az egészségesebb, tisztább környezet megőrzése érdekében, főleg
azért is, mert tudják milyen fontos,
hogy mit hagyunk magunk mögött a
jövő nemzedéknek örökségül.
Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Testületi ülés
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
február 14-én tartotta első munkaterv szerinti ülését.
Napirend előtt Szántóné dr. Novák
Eszter, a Paksi Járási Hivatal
vezetője tájékoztatta a képviselőket
a Paksi Járási Hivatal szervezeti
felépítéséről, a hivatal működési
rendjéről, a jelenleg ott intézhető
államigazgatási ügyfajtákról.
Köszönetet mondott a Képviselőtestületnek a hivatal zökkenőmentes

indulásához nyújtott támogatásáért,
az ügysegéd munkájához szükséges
helyiség és tárgyi eszközök ingyenes rendelkezésre bocsátásáért.
Ezt követően a képviselő-testület
rátért a napirendi pontok tárgyalására, melyek között több fajsúlyos
téma is szerepelt. A lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés
elfogadása után a képviselők az
önkormányzat 2013. év költségvetését tárgyalták meg, melynek eredményeként a költségvetés bevételi

és kiadási főösszegét 143.945 ezer
Ft-ban határozták meg, és fogadták
el.
Ezzel a napirenddel szorosan
összefüggött a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal , valamint a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
Madocsai Tagintézménye 2013. évi
költségvetéseinek tárgyalása.
(folytatás a 6. oldalon)
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és annak megállapításait tudomásul
vette, a mulasztásos törvénysértés
A Közös Hivatal bevételi és kiadási megszüntetése érdekében a hiányzó
főösszegét 64 707 ezer forintban dokumentumok elfogadásáról a
állapították meg, ebből a Madocsai következők szerint döntött.
Kirendeltségre eső rész 24 158 ezer
forint. Az állam feladatalapú finan- Madocsa Község Önkormányzaszírozás keretében a jogszabály tának Képviselő-testülete az
által, az egyes településtípusokra és önkormányzat tulajdonáról és a
l a k o s s á g s z á m f ü g g v é n y é b e n vagyonnal való gazdálkodás
elismert hivatali létszám alapján szabályairól a 6/1993.(VIII.15.)
biztosítja a támogatást. (Madocsa számú rendeletében döntött, amely
esetében ez 5,25 fő).
utoljára 1995-ben lett módosítva.
A mikrotérségi társulás költségvetési főösszege 458 552 e Ft, a társu- Tekintettel arra, hogy a jogszabályi
lás működéséhez Madocsa Község változások alapján a vagyongazÖnkormányzatának 9 526 e forintot dálkodási, vagyonhasznosítási
kell hozzátennie saját forrásból.
alapelvek és szabályok jelentősen
módosultak a korábbiakhoz képest,
Ezt követően a képviselő-testület az a jelenleg hatályos vagyonrendelet
óvodás gyermekek beíratásának újabb átfogó módosítása helyett az
időpontját határozta meg a új nemzeti vagyonról szóló törvény
2013/2014. nevelési évre, majd a rendelkezéseire épülő új vagyonD-B-M óvodák és bölcsőde 2013. rendelet megalkotása volt indokolt.
évi nyári nyitva tartását fogadták el. A rendelet meghatározza az
(Ezekről részletesen a „Közérdekű önkormányzati vagyon kategóriáit,
információk” alatt tájékozódhat- a vagyonátruházás, vagyonkezelés
nak.)
szabályait, értékhatártól függően
megjelöli, hogy az önkormányzati
A következő három napirend vagyonra vonatkozó döntések kinek
tárgyalását az indokolta, hogy 2012. a hatáskörébe tartoznak.
január 1. napjától jelentősen módo- Szintén a nemzeti vagyonról szóló
sult a helyi önkormányzatok vagyo- törvényben előírt kötelezettségének
nára vonatkozó szabályozás.
tett eleget a képviselő-testület,
A Tolna Megyei Kormányhivatal amikor megtárgyalta és elfogadta
törvényességi ellenőrzési jogköré- Madocsa Község Önkormányzaben eljárva megvizsgálta Madocsa tának közép- és hosszú távú
Község Önkormányzata Képviselő- v a g y o n g a z d á l k o d á s i t e r v e i t ,
testületének működését a fenti amelyekben meg kellett jelölni a
tárgykörben, és törvényességi felhí- vagyongazdálkodás irányvonalát,
vással élt. Ennek megállapításai sze- stratégiát kellett felállítani annak
rint a Képviselő-testület mulasztás- érdekében, hogy a célkitűzések
ban megnyilvánuló törvénysértést végrehajthatók legyenek. Nem új
követett el azzal , hogy 2012. évben dologról van szó, hiszen az önkornem tett eleget jogharmonizációs mányzat jelenleg is rendelkezik
kötelezettségének és nem teremtette Gazdaságpolitikai Koncepcióval és
meg az összhangot a vagyongazdál- Ciklus Programmal, ezen túl évente
kodás tárgyában alkotott önkor- a költségvetési koncepció elfogamányzati rendelete és a nemzeti dásakor meghatározza a rövid távú
vagyonról szóló törvény rendel- vagyongazdálkodási feladatokat is.
kezései között. Ezen túl., amikor Azonban ezeken túl a nemzeti
2012. október 31-ig nem módo- törvény előírásai alapján is terveket
sította vagyonrendeletét, és nem kellett készíteni a vagyongazdálkokészített közép- és hosszú távú dás tekintetében.
vagyongazdálkodási tervet.. MadoMadocsa Község Önkormányzata
csa Község Önkormányzatának Bölcske Község Önkormányzatával
Képviselő-testülete a Tolna Megyei kötött megállapodás alapján 2013.
Kormányhivatal törvényességi fel- január 1. napjától közös önkorhívásában foglaltakat megtárgyalta mányzati hivatalt tart fenn, melynek

szervezeti és működési szabályzatát
ezen az ülésen fogadták el a
képviselők. A Szabályzat többek
között rögzíti a Hivatal szervezeti
felépítését, ügyfélfogadási rendjét, a
helyettesítés, kiadmányozás rendjét. (A Hivatal ügyfélfogadás
rendjéről szintén a „Közérdekű
információk” alatt tájékozódhatnak.)
Ehhez kapcsolódóan a képviselők
döntöttek Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.9.)
számú rendelet módosításáról,
melyet egyrészt az indokolt, hogy
az önkormányzat szervei között már
nem a Polgármesteri Hivatalt,
hanem a Közös Önkormányzati
Hivatalt kell szerepeltetni annak
feladataival együtt, a másik ok pedig
a rendeletnek a központi jogszabályi változásoknak való megfeleltetés, ennek keretében az önkormányzati alapfeladatok felülvizsgálata és
aktualizálása is megtörtént.
A képviselő-testület már korábban
tárgyalt a közintézmények energiacsökkentésével kapcsolatos beruházások szükségességéről. Most lehetőség nyílt „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energia forrásokkal” elnevezésű
KEOP pályázat beadására, melynek
keretében az óvoda és a sportcsarnok napelemes rendszerének kiépítésére kerülhetne sor. A testület
döntött a 13.488.670 Ft bruttó
összköltségű pályázat benyújtásáról
és a 2.023.301forint önerő költségvetésben történő biztosításáról.
Egyebek napirendi pont keretében a
testület döntött arról is, hogy az
önkormányzat a 2013. januárfebruár hónapokra fizetendő
hulladékszállítási díjat átvállalja a
lakosság helyett, felhatalmazta a
polgármestert a szolgáltatóval
történő szerződés aláírására.
Megtárgyalta a Székespart utcában
található, madocsai 444. helyrajzi
számú ingatlan megvásárlása iránt
érkezett kérelmet, melynek eredményeként felhatalmazta a polgármestert a terület értékesítésével kapcsolatos eljárás lefolytatására.
Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Önkormányzati hírek

Közérdekű információk
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 2013/2014. nevelési évre az óvodai beíratásra
2013. április 10. (szerda)
2013. április 11. (csütörtök)

8-12 óra és 13-16 óra
8-12 óra és 13-16 óra között kerül sor.

A beíratás helye: Madocsa, Paksi u. 19. Kölyökkuckó Óvoda

Értesítjük a szülőket, hogy 2013. évben a Kölyökkuckó Óvoda nyitva tartása a
következőképpen alakul:
2013. május 31-ig
2013. június 3-tól július 5-ig
2013. július 8-26-ig
2013. július 29-augusztus 2-ig
2013. augusztus 5-től

teljes nyitvatartási idő
ügyelet
zárva (nyári nagytakarítások)
ügyelet
teljes nyitvatartási idő

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltségének
(Madocsa, Fő u. 24.) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.30-12.00 13.00-16.00
Ügyfélfogadás nincs
7.30-12.00 13.00-16.00
7.30-12.00 13.00-16.00
7.30-12.00 ---

Paksi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási ideje: csütörtök: 11.30-13.30-ig
Az ügysegédnél intézhető ügyfajták: - közgyógyellátás
- időskorúak járadéka
- ápolási díj
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A falugazdász ügyfélfogadási ideje: csütörtök: 13.00-16.00-ig
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Iskolai hírek
Tanulmányi munka és a tanítás
feltételei
a 2012/13-as tanévben

A 2. osztályban: kiválóan megfelelt: jól megfelelt:
15
megfelelt:
10
felzárkóztatásra szorul: -

I. Oktatás személyi-tárgyi feltételei
Tantestület létszáma: 13 fő +/1 fő gyes/
Iskolatitkár :
1 fő
Takarítónő:
2

III. Statisztikai adatok
Össz. létszám: 146 fő
Bejáró tanuló: 14 fő
Napközis tanuló:
Tanulószobás:

58 fő
24 fő

IV. Tanulmányi munka az év folyamán
1.
Tanulmányi eredmények
Az 1 osztályban: kiválóan megfelelt:
7
jól megfelelt:
6
megfelelt:
felzárkóztatásra szorul: 1

Fő tantárgyak:

Tanulmányi átlagok
4,5
átlag

II: Tárgyi feltételek:
Felső tagozat épülete, bútorzata,
informatikai eszközei a különböző
pályázatoknak köszönhetően megújult

Alsó tanulmányi átlag: 4.06
Felső tagozat: tanulmányi átlag: 4.02
Iskola tanulmányi átlaga: 4.03

4
3,5
osztály
eredmény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3,9 4,2 3,8 3,9 4,1 4,3
osztály

Kitünő: 4. osztályban : Pongrácz Péter, Szili Zsolt
5. osztályban : Vörös Aliz
7. osztályban : Benedek Katalin, Szili Péter
8. osztályban : Farkas Ramóna, Törjék Dóra,
Varga Mihály
Jeles: 4. osztályban : Kovács Mercédesz, Szucsán Sára
5. osztályban : Mester Virág
7. osztályban : Vörös Áron
8. osztályban : Englert Rolland Rudolf

Agócs Mihályné
igazgató

Iskolai hírek
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Anyanyelvi verseny
2013. február 7-én Bendegúz anyanyelvi vetélkedőt rendeztek Dunaföldváron a D-B-M iskolásai számára.
Madocsáról 8 tanuló indult nagy lelkesedéssel a versenyen: Bán Csenge Valéria, Szabó Botond, Tarczal Dániel
János, Balogh Erik, Ozsvárt Róza Edina, Pongrácz Péter, Szili Zsolt, Szucsán Etelka Sára.
A legjobb eredményeket a következő gyerekek érték el:
1. hely: Pongrácz Péter 4. o.
3. hely: Balogh Erik 4. o., Szili Zsolt 4. o.
4. hely: Szucsán Etelka Sára 4. o.
Felkészítő tanítók: Zemkóné Horváth Zsuzsanna, Soós Ferencné

Farsangi bál volt az iskolában
Az iskola idén február 22-én tartotta farsangi bálját.Egyéni,
páros és csoportos kategóriákban kellett a zsűrinek eldöntenie a
helyezéseket. Nem volt könnyű dolguk, hiszen szebbnél szebb
jelmezeket láthattak.

A farsangi bál bevétele 334.245 Ft lett, amiért
köszönettel tartozik az iskola Diákönkormányzata és tantestülete valamennyi szülőnek, szponzorunknak és a bálon megjelent vendégeknek.

Egyéni helyezettek:
1. Gésa-Wéber Dávid (3.o.)
2. Hőlégballon –Ruff Nikolett (5.o.)
3. Boci-Szabó Marcell (6.o.)

Szponzoraink voltak:
1.
A madocsai Nyugdíjasklub tagjai
2.
Závodi Zsoltné
3.
Törjék Zsigmondné
4.
Katona Klára
5.
A 2. osztályos szülők
6.
A 4. osztályos szülők
7.
Szekeres Mária
8.
Dolce Vita olasz étterem és pizzéria
9.
Pozsgainé Simon Rozália
10.
A madocsai Posta dolgozói
11.
Duna Horgászbolt,Paks
12.
Varga Mihályné
13.
Farkasné Kiss Beáta
14.
Kovács István és családja
15.
Az 1.osztályos szülők

Páros helyezettek:
1.Sellők-Kiss Gréta,Csekk Hermina (6.o.)
2.Postás és postaláda-Vörös Aliz,Puch Boglárka (5.o.)
3. Mákvirág-Vörös Erik (3.o.),Vörös Roland
Csoportos helyezettek (alsó tagozat):
1. Az év hónapjai (1. osztály)
2. Hangszerek (4.osztály)
3. Zsákbamacska (3.osztály)
3. Mákos tészta (2.osztály)
Csoportos helyezettek (felső tagozat):
1. Budai pasa és háremhölgyei (7.osztály)
2. Popsztárok (5.osztály)
3. Afrikai lányok-Závodi Zsanett, Pupp Nikolett,
Oláh Bettina,Farkas Beáta (6.o.)

„Hol a szabadság, ott van a haza”
Ünneplő ruhában, emelkedett lélekkel gondolunk 1848. márc. 15-ére, és az ebből kibontakozó
szabadságharcra. Szavát hangoztató tömeg a pesti utcákon, országgyűlési küldöttség
Bécsben,szívhez szóló toborzóbeszédek az Alföldön,gyülekező hadak Pákozdnál, győzelem,
vereség, aradi 13, megtorlás, rémuralom, elnyomás. Ez ma már történelem, de nekünk, ma élő
embereknek: emberi nagyságból példa.
Iskolai ünnepélyünket, megemlékezésünket 2013. márc. 14-én tartjuk az általános iskola
udvarán. Rossz idő esetén az intézmény aulájában rójuk le tiszteletünket mindazokkal,
akik eljönnek, és velünk ünnepelnek. Közreműködnek az ált. iskola színjátszós növendékei.
„Mi ez a furcsa méla zsongás? Tavasz! Párcsalogató gerlebúgás, felidéz patkódobogástünneplőbe öltözőket, templomba hívó harangzúgás- harcba induló katonát (…...............…)
hajnali pára (......) gomolyog át a réteken, mint a tömeg hömpölygött akkor; a márciusi
reggelen
Ez a kokárdás március!
Lovász Magdolna szakkörvezető tanár
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Kötelező a földhasználati bejelentés.
2013 január 1.-töl. minden négyzetméter földterület használatát be kell jelenteni,a földhasználati
bejelentési adatlapon a földhivataloknál, ha a földterület önálló helyrajzi számmal, művelési ággal és
aranykorona értékkel rendelkezik ( ház, udvar, otthoni kiskert nem ide tartozik ) szántó, szőlő, gyümölcsös,
kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban, vagy halastóként van nyilvántartva az ingatlan
nyilvántartásban. Kivétel az erdőművelési ágú terület használata, melyet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba
kell bejelenteni.
Ezt a bejelentést 6000 Ft-os illeték terheli, azonban a Kormány ezen illeték megszüntetését tervezi, a Paksi
Földhivatalnál már nem kell az illetéket befizetni, tehát a bejelentés ingyenes.
Aki már 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejelentette a területeit (az a gazdálkodó aki
földalapú támogatást igényel, ugyan is ennek feltétele a földhasználat bejelentése) annak 2013. február 1-től 2013. március 30. napjáig földhasználati azonosító adatközlési adatlapot kell benyújtania a földhivatalhoz.
Magánszemélynek a személyi számát és állampolgárságát, gazdasági társaság esetén a statisztikai azonosítót
(törzsszámot) kell beírnia az adatközlő lapra. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó
esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
Az adatközlés elmulasztása esetén a bírság mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének
ezerszerese.
A földhasználati bejelentési adatlap valamint a földhasználati azonosító adatközlési adatlap is letölthető a
www.foldhivatal.hu weboldalról, de tőlem is lehet kérni adatlapot
Az adatszolgáltatással kapcsolatban, ha bárkinek problémája merülne fel keressenek a 06/30-286-8745ös mobilszámon vagy szerdán és csütörtökön Pakson a Tolnai út 2. I emeleten a Tolna Megyei
Agrárkamara irodájában
Bán Bálint Géza
Agrárkamarai tanácsadó

Azt hallottam, hogy a lelkész…
Egyre több hír jut el hozzám miszerint a faluban azt beszélik, hogy a lelkész ezt vagy azt mondta, ilyen vagy olyan
feltételekkel keresztel, esket, konfirmáltat. Csak azoknak a gyerekeit kereszteli meg, aki… Csak akkor esket, ha…
Azokat temeti, el akik… És a sort lehetne folytatni. Szeretném leszögezni, hogy az általam visszahallott ilyen
tévhitek többsége alaptalan. Lehet, hogy egyszerű tudatlanság áll mögöttük, vagy naivság, esetleg rosszindulat. Kiki döntse el maga! Nos, nem védekezésképpen – mert úgy érzem, erre egyáltalán nincs okom – de azok kedvéért,
akik tényleg őszintén szeretnének valamilyen egyházi eseményben részesülni, mégis könnyen félrevezethetők,
vagy eltántoríthatók, hadd írjak le néhány alapul vehető tájékozódási pontot e kérdésekben.
Először is, tudni kell, hogy a Madocsai Református Egyházközség is alá van vetve a Szentírás, a hitvallásaink, a
zsinati-, egyházkerületi- és egyházmegyei előírásoknak, melyeket ha tetszik, ha nem, figyelembe kell vennünk.
Ezek néha rosszul eshetnek, mint ahogy egy-egy gáz- vagy villanyszámla érkezése is sokaknak, de mit tudunk
tenni? Előírás, és be kell fizetni! Ugyanígy számunkra is vannak előírások, amiket be kell tartani! Továbbá a helyi
egyházi rend kialakításában a lelkész nem tesz semmi olyat, amelyre ne kapott volna felhatalmazást a
presbitériumtól. A Református Egyházban a testületi kormányzás elve működik. A lelkész és a gondnok együtt az
egyházközség elnöksége, és a presbitérium a vezető testülete. Nyilván a döntéseket a fenti előírások, illetve a kor és
a helyi sajátosságoknak, kihívásoknak megfelelően kell meghoznunk. Amikor egy döntés megszületik, amit
presbiteri határozatnak nevezünk, azt a lelkésznek be kell tartania! Vannak tehát gyülekeztünk életében is ilyen
határozatok és előírások. A lelkész pedig igyekszik ezekhez tartani magát!
Hadd térjek rá a legalapvetőbb dolgokra, melyek gyülekeztünk életét szabályozzák!
Keresztelés
Érdemes lenne a bibliai és hitvallási alapokat is hosszasan tárgyalni, de fő témánktól ez most messzire vezetne. Így
csak a jelenlegi gyakorlatunkat említem. Gyermek kereszteltetésének feltétele nagyegyházi előírás szerint, hogy
legalább az egyik szülő református legyen. Ez mit jelent? Ki tekinthető reformátusnak? Az előírás ezt nem tisztázza.
Így a helyi gyülekezet presbitériuma szabályozza a továbbiakban a feltételeket. Református szülőként fogadjuk el
azt, aki református keresztségben részesült. A keresztszülőkre nem vonatkozik ez az előírás. Azok a szülők,
keresztszülők azonban, akik nem Madocsán keresztelkedtek, keresztelési igazolást kell, hogy hozzanak. A
keresztelést némi előkészületnek kell megelőznie, ami a következőkből áll: legalább egy beszélgetés a
keresztségről a lelkipásztorral, melyen legalább a két szülőnek jelen kell lennie. Jelentkezési lapot kell a szülőknek
kitöltenie, legalább egy, a keresztelőt megelőző istentiszteleten, és egy fiatal felnőtt klubon még a keresztelés előtt
részt kell venniük!
(folytatás a következő oldalon)

Egyházi hírek

11

Ez az alkalom kéthetente van, így kérem, hogy a bejelentés annyival előbb történjen meg, hogy a szülők ezeket a
feltételeket teljesíteni tudják! A keresztelés ingyenes, de a szülők közül legalább a református fél egyházfenntartói
járulékát 3 évre visszamenőleg rendezni kell, amennyiben ez évente nem történt meg. Gyermekkeresztség
legfeljebb a gyermek 8 éves koráig kérhető, ezen túl a konfirmációval egy időben történik a keresztelése is.
Felnőtt keresztelése csak felnőtt konfirmációval egybekötötten lehetséges. Aki egyéb keresztyén egyházban a
keresztségben részesült, de szeretne református vallásra áttérni, újrakeresztelkednie nem, csak konfirmálnia kell.
Esküvő
A református esküvő alapvető feltétele, hogy a református fél konfirmált legyen. A vőlegény és menyasszony
részéről is keresztelési igazolást, a református félnek vagy feleknek konfirmációi igazolást is kell hozniuk,
amennyiben ez nem Madocsán történt. Ezt azért is fontos tudni, mert ha valaki nem konfirmált, de református, azt
még esküvő előtt pótolnia kell! Egyházközségünkben minden év első félévében indul felnőtt konfirmációi
előkészítő. Házasságkötés esetében külön kérem figyelembe venni, hogy időben jelentse be a pár szándékát, hogy
az esetlegesen elmaradt feltételek még pótolhatók legyenek. Egy konfirmációt nem lehet egy-két hónap alatt
pótolni!
Továbbá a házasságkötést egy négy alkalomból álló jegyesbeszélgetés előzi meg. Ezek az alkalmak egyeztetett
időpontban történnek. A házasulandó párnak, vagy akadályoztatás esetén legalább egyiküknek a házasságkötést
megelőző 3 vasárnapi istentiszteleten részt kell vennie, melyen hirdetjük is szándékukat. Nekik is kötelező
legalább egy fiatal felnőtt klub még a házasságkötés előtt, illetve itt is legalább a református fél fenntartói járuléka 3
évre visszamenőleg rendezett kell, hogy legyen, vagy a házasságkötés előtt egy összegben pótolni kell azt. Az
esküvő stólaköteles, melynek mértékét az Egyházmegye határozza meg. Ez jelenleg 15.000 Ft.
Konfirmáció
A gyerekeknél a konfirmációhoz a presbitérium azt a határozatot hozta, hogy a konfirmációi felkészülést megelőző
évekről igazolni kell, hogy a gyermek a hitoktatásban részt vett. Aki a hitoktatással nem él, az idéntől már a
konfirmációi felkészülést sem kezdheti el. A konfirmációi felkészülés a gyermekek esetében 2 év!
Követelményrendszerét az első szülői értekezleten ismertetjük, ahol a megjelenő szülők azt leírva kezükbe is
kapják.
Felnőtt konfirmációi előkészítőre, amint erre már fentebb utaltam, minden év első félévében kerül sor. A felkészítő
alkalmakon való részvétel kötelező, illetve a konfirmáció menetét az érintettekkel közös megbeszélésen alakítjuk
ki. Ennek alapja egy személyes bizonyságtétel a gyülekezet előtt.
Konfirmáció esetében is, gyerekeknél a család református tagjainak fenntartói járuléka legalább 3 évre
visszamenőleg rendezett kell, hogy legyen, vagy még a konfirmáció előtt egy összegben pótolni kell azt.
Temetés
Temetés kapcsán a harangozás rendjére nézve alakított ki a presbitérium egy részletes feltételrendszert, amit itt
most nem kívánok részletezni. Lényege, hogy az elhunyt személy egyházfenntartói vagy egyháztámogatói volta
határozza meg, hogy lehet-e harangozást kérni. Itt az illetőnek legalább 10 évre visszamenőleg kell rendezett
legyen a járuléka, vagy egy összegben pótolható az elmaradás.
A temetés bejelentés kapcsán, amennyiben a lelkésztől kérnek igei szolgálatot, kérem, hogy időben egyeztetve, ha
lehet, közös megegyezéssel határozzák meg a temetés időpontját. Ebből adódik talán a legtöbb félreértés és
nézeteltérés, hogy a szerteágazó elfoglaltságom miatt nem biztos, hogy a kitűzött időpontban rendelkezésre tudok
állni. Itt is kérem ennek megértését! Egyházi temetést a harangozástól függetlenül is kérhet bárki. Ez a szolgálat is
stólaköteles, melynek mértékét ugyancsak az Egyházmegye határozza meg, ami jelenleg 15.000 Ft.
Végezetül szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fent leírtak a jelen helyzetre vonatkoznak, és a változásokat
figyelembe véve előfordulhat, hogy mi is változtatni kényszerülünk. Hadd kérjem, hogy aki komolyan szeretne
egyházi szolgálatban részesülni, az ne hagyatkozzon pusztán a szóbeszédre, hanem tegye meg, hogy mielőtt
döntést hozna, telefonon, vagy személyesen megkeres engem, és velem tisztázza kérdéseit!
Fontos a gyülekezet számára az is, hogy akik ilyen vagy olyan okokból másutt igénylik ezeket a szolgálatokat,
azokról is tudjunk, mert pl. egy gyermek – akit megkereszteltek – további hitbeli neveléséről a helyi gyülekezet
nem tud gondoskodni, ha ezt nekünk nem jelezték. Ennek is a hivatalos rendje az, hogy az illetékes lelkipásztor
tudomásával történnek más területen ilyen szolgálatok. Madocsán ezért (is) gyakoroljuk azt, ha máshonnan
érkezők, vagy máshol keresztelkedettek (konfirmáltak) nálunk kérnek keresztelést, konfirmációt, vagy esküvőt,
tőlük igazolást kérünk – természetesen azon túl, hogy az anyakönyvbe kerülő adatoknak hiteleseknek kell lenniük,
s nem elég azt bemondásra bejegyezni.
Köszönöm mindazok figyelmét, akik a cikket végigolvasták, és a leírtakat jó szándékkal el is fogadják! Áldást és
békességet kívánok Önöknek!
Nagy János
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Borverseny

Idén is jól vizsgáztak a madocsai borok!
Dicséret a madocsai boros gazdáknak!
Az Önkormányzat és a boros gazdák összefogásának eredménye, hogy az idén is megrendezésre kerülhetett
február 15.-én a 41.-edik borverseny.
A boros gazdák lelkes kis csapata Gelencsér Sándor, és Bacs Sándor vezetésével kitartóan minden évben
fáradságot, és időt nem kímélve, nagy igyekezettel szervezik a boros gazdák számára is nagyon fontos rendezvényt.
A borversenyen ugyanis nem csak a szőlő leve, hanem a bort készítő „mesterek”is vizsgáznak a zsűri előtt.
Az idei évben 144 mintát értékelhetett a Dr. Módos Ernő Alisca Borlovagrend Nagymestere vezetésével a
vizsgázott bírákból álló 4 bizottság.
A bizottságok kitartó munkájának köszönhetően estére már az eredmények is megszülettek. A bíráló bizottságok
elnökei összegezték a bírált borokról kialakult véleményüket, elmondták a bor készítésével kapcsolatos
észrevételeiket, jó tanácsaikat is. A bizottság tagjai felhívták a figyelmüket a boros gazdáknak arra, hogy a bor
készítése során mire kell odafigyelniük, annak érdekében, hogy hasonló jó borokat készíthessenek továbbra is
Madocsán. A jó munka elismerése képen közösen jó hangulatban, elfogyasztották a hozzáértő kezek által
elkészített pörköltet, amelyet az aranyérmes borokkal öblítettek le.
Eredmények: Új fehér 40 mintából 10arany, 8ezüst, 11bronz.
Ó fehér 4 mintából 3 ezüst,1 bronz.
Rose 19 mintából 3 arany,5 ezüst,6 bronz.
Új vörös 65 mintából 10 arany, 10 ezüst, 21 bronz.
Ó vörös 18 mintából 7 arany, 5 ezüst, 5 bronz
Aranyérmes gazdák:
Fehérbor :Magyar Zsolt
Ifj. Törjék István
Laposa János
Madár Imre
Gelencsér Sándor
Varga Mihály
Rose:

Csapó András
Bacs Sándor /2db/

Új vörös: Bauer András
Vörös József
Bacs Sándor/2db/
Pongrácz Pál
Bánoczki Attila
Sebestyén Ferenc
Baranya Sándor
Csepregi Lajos

Ó vörös: Boldog István /2db/
Bacs Sándor /3db/
Pongrácz Pál

Gratulálunk mindenkinek az elért eredményhez!
Szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak, és Sági Tibornak az anyagi támogatásért. A
Vadásztársaságnak a finom vacsoráért, a segítőknek pedig a fáradságos munkájukért, mert csak így, ilyen
összefogással lehetett, színvonalas borversenyt rendezni.
A díjak március 9.-én a Borkóstolói - Nőnapi bálon kerülnek átadásra,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Szervezők

Meghívó, Hulladékgazdálkodás
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MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk a 2013 március 9-én 19 órakor a
Faluházban megrendezésre kerülő Nőnapi és Borkóstolói bálba.
Batyus bál
Zenét szolgáltatja: Főnix zenekar
(Pumerschein)
Belépő: 1500 Ft/Fő
Előzetes helyfoglalás és jegyárusítás a
Polgármesteri Hivatalban március 7-ig.

Már 23 tonna szelektív
hulladék érkezett az új
hulladékkezelőbe
A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer januártól működik. Az elmúlt egy hónap során
mintegy 23 tonna szelektív hulladék érkezett be a paksi hulladékgazdálkodási kft.-hez. A cég
ügyvezetője, dr. Sárosi József szerint ennek a duplája várható, ha a lakosság hozzászokik az új
rendszerhez. Egyelőre zsákokban gyűjtik a válogatott hulladékot. Körülbelül egy hónap múlva
megfelelő edényzetet kapnak a háztartások. Pakson mintegy 8500 az érintett háztartás, a társult
településeken - Bölcskén, Gerjenben, Györkönyben, Nagydorogon, Madocsán és Pusztahencsén további 4160.

Matricák a gyűjtőedényekre
Elkészült a matrica a szelektív gyűjtőedényekre. Kék fedél jelzi majd, hogy melyik kuka szolgál
ilyen célra. A 110 literes hulladékgyűjtő edényeket márciusban kapják meg a háztartások. A
tömbházakhoz 1100 literes konténerek kerülnek. Ezekbe – mint a matricán is látható – papírt,
műanyagot és fémdobozt is lehet dobni. Ameddig nem érkeznek meg a gyűjtőedények, addig
zsákokban gyűjtendő a szelektált hulladék.
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Hulladékgazdálkodás

Számos kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz az új
szemétszállítási rendszerrel kapcsolatban. A felvetésekre a
városháza és a hulladékgazdálkodási cég munkatársai
válaszoltak.
–
Honnan tudhatom meg, mikor viszik el a házam elől a különválogatott, hasznosítható hulladékot?
Melyik napszakban kell kitennem a zsákot (későbbiekben az új kukát)?
–
A válogatott, hasznosítható hulladék elszállítása minden páros héten történik, a háztartási vegyes
(kommunális) hulladék elszállításával megegyező napon, de azzal nem azonos időben. A reggel kirakott
gyűjtőedény (jelenleg zsák) elszállítására legkésőbb délután négy óráig sor kerül.
–
Ezután mindig zsákba kell gyűjtenem a válogatott szemetet?
–
Nem. 2013 márciusától a zsákokat felváltják az új, kékfedeles kukák. A családi házas övezetben minden
háztartás térítésmentesen kap a már meglevő kuka mellé egy újat, a társasházaknál pedig a már meglevő nagy
konténerek mellé kerülnek ki az újak, amelyekbe az elkülönítetten gyűjtött hulladékot kell tenni.
–
Egybegyűjthetem, vagy külön kell válogatnom fajtánként a hulladékot?
–
A zsákokban, és márciustól az azokat felváltó új kukában, illetve konténerben együtt kell gyűjteni a
papír-, műanyag- és fémhulladékot, az előírásoknak megfelelően: tisztán, szárazon.
–
Tényleg tisztára mosva, szárítva kell gyűjtenem a műanyag- és fémhulladékot?
–
Igen, a műanyag- és fémhulladékot mindig kiöblítve, a szennyeződésektől megtisztítva kell gyűjteni. A
leghatékonyabb (költség- és energiakímélő) megoldás, ha a mosogatáshoz használt vízben öblítjük el ezeket.
–
Eddig külön gyűjtöttem a papírt, a fémet és a műanyagot, most miért öntsem őket egybe?
–
Korábbi tapasztalataink szerint a hulladékgyűjtő-szigeteken elhelyezett konténerekbe vegyesen kerültek
a hulladékok, így korábban is szükség volt a szétválogatásukra. Az új rendszerben a hasznosítható hulladék
elszállítása háztartásonként történik. Gazdaságosabb a szállítás, majd a kézi válogatás, mint az elkülönítetten,
külön válogatott papír-, műanyag- és fémhulladék fajtánkénti begyűjtése.
–
Mi lesz az elkülönítetten gyűjtött hulladék sorsa?
–
A helyi válogatóban anyagfajtánként különválogatják, préselik, majd bálázzák. A bálákat különböző
újrafeldolgozó üzemekbe szállítják, ahol a műanyagból a másodfelhasználás során fóliát, újabb műanyag
palackokat, virágládákat, csöveket készítenek, a papírból csomagolópapírt, füzetet, papírtáskát stb. gyártanak.
–
Nem elég a zsák, amit kaptam. Hol tudok újat igényelni?
–
A DC Dunakom Kft. Paks, Kölesdi úti ügyfélszolgálati irodájában igényelhető pótzsák.
Amennyiben elfogyott a korábban kapott zsák, kihelyezhető-e más zsákban az újrahasznosítható hulladék a
házhoz menő gyűjtés során?
–
Igen, amíg az új kukák meg nem érkeznek, a saját zsákban elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható
hulladék (egy alkalommal több zsák is) elszállításra kerül.
–
Ha két szállítás között megtelik majd az 1100 literes (új) konténer, kérhető-e az elszállítása?
–
Igen, megoldható az időközi ürítés, illetve a konténer mellé elhelyezett zsákokat is elhozza a szolgáltató
– külön kérésre. Információs vonal: 75/ 310-411.
–
Növekedni fog a szemétdíj?
–
Igen, körülbelül a duplájára emelkedik majd a hulladékszállítás és -ártalmatlanítás költsége. Ennek az az
oka, hogy az árat a támogatási szerződésben rögzítettek alapján kell képezni, vagyis az árban minden
költségelemnek szerepelnie kell. Pl.: az építmények, gépek, berendezések újraelőállításához szükséges forrás
megteremtése, üzemeltetési, javítási költségek, hatósági díjak, biztosítási költségek, lerakási illeték stb.
–
Mi lesz ezután a veszélyes és az elektronikai hulladékokkal?
–
A paksi hulladékkezelő központ területén megnyílt a hulladékudvar. Megközelíthető a 6-os útról, az
atomerőmű északi bejárójával szemben. Itt ingyenesen adhatja le a háztartásban keletkező veszélyes
hulladékokat (izzók, fénycsövek, oldószerek, festékek, növényvédő szerek, gyógyszerek stb.) valamint az
elektronikai hulladékot és gumiabroncsokat.
–
Tervezik-e a zöldhulladék gyűjtését onnan, ahol nem akarják felhasználni a komposztot? Ebben az
esetben hogyan történik majd a zöldhulladék gyűjtése?
– A zöldhulladékot is házhoz menő gyűjtés keretében gyűjtik, vegetációs időben, havonta egy alkalommal,
melynek időpontjáról időben tájékoztatják a szolgáltató munkatársai a lakosságot.

Sport: Kézilabda
Férfi kézilabda mérkőzések
Az ősz folyamán a Madocsa Sportegyesület kereteiben megalakult a
Férfi Kézilabda Szakosztály azzal a
céllal, hogy csapatunk indulhasson a
2012/2013-as Tolna megyei férfi
kézilabda bajnokságban, melynek
lebonyolítását rendhagyó módon
torna rendszerben írta ki a megyei
kézilabda szövetség. Így a résztvevő
csapatoknak hazai környezetben
egy tornát kell rendezniük, melyen
az adott bajnoki forduló összes
mérkőzését lebonyolítják.

fáradt csapatunk ellen a lefújás után
nagyarányú győzelmet ünnepelhettek.
Madocsa – Simontornya
11:30
Gólok:
Tarczal Róbert 3 gól, Klein Vilmos,
Révész Lajos, Tóth Imre 2 gól,
Kovács Zsolt, Vörös Ádám 1 gól

A fiúk küzdöttek, hajtottak, nem
adták fel és a torna legsportszerűbb
csapata lettünk. A nap folyamán a
madocsaiak összeismerkedtek az
ellenfeleikkel, megismerték a többi
csapat erejét és gyengéjét valamint
világossá váltak a saját csapatbeli
2012. 12. 16., Simontornya
A Tolna Megyei Férfi Kézilabda baj- hiányosságaik.
nokság első teremtornáját december
16-án rendezték Simontornyán. A 2013. 01. 05., Tamási
helyi egyesületen kívül Paks és A második teremtornát január 5-én
Hőgyész csapatával mérkőztünk Hőgyész tartotta Tamásiban, amemeg, mivel Dunaföldvár nem képvi- lyen már mind az öt csapat Madocsa,
seltette magát ezen a tornán, mind- Paks, Dunaföldvár, Hőgyész,
egyik csapat 2 pont birtokában vá- Simontornya részt vett.
Az első meccsünkön a Paks gárdája
gott neki a megmérettetésnek.
Az első meccsünket az NBII-es volt az ellenfél. Álmosan kezdtünk
bajnokságban is szereplő Hőgyész így az ellenfél nagy előnyre tett
csapata ellen játszottuk. Hamar és szert. A második félidőben a
könnyen kihasználták a gyengesé- védekezésünk javult, de már csak az
geinket, rutintalanságunkat. A eredmény után futottunk. A mérkőzés végeredménye:
mérkőzést fölényesen nyerték.
Paks
– Madocsa
23:12
Hőgyész – Madocsa 32:10
Gólok:
Gólok:
Kovács Zsolt 5 gól, Klein Vilmos 2 Klein Vilmos 4 gól, Tóth Imre 2 gól,
gól, Révész Lajos, Tóth Imre, Vörös Kovács Zsolt, Kövesdi István,
Magyar István, Révész Lajos, Vörös
Ferenc 1 gól
Ádám, Vörös Ferenc 1 gól
A második mérkőzésünket Paks
ellen vívtuk. Szoros ki-ki meccsen A második meccset már nagyobb
az első félidő hajtós, gyors játék után odafigyeléssel, keményebb védekea miénk volt. A második félidőben zéssel kezdtük. Így Hőgyész csapata
azonban elfáradt a csapatunk és a ellen egy szoros mérkőzést játszotpaksi egylet megfordította a mérkő- tunk, hiszen az első félidőben csak 6
góllal ment el az NB II-es alakulat. A
zést.
második félidőt hasonló lelkesedésPaks – Madocsa
23:20
sel folytattuk, kapusaink bravúros
Gólok:
Tóth Imre 7 gól, Klein Vilmos, védések sorozatát mutatták be, és
Kovács Zsolt, Tarczal Róbert 3 gól, nem volt hiány a látványos gólokból
Vörös Ferenc 2 gól, Magyar István, sem.
Madocsa – Hőgyész 20:25
Vörös Ádám 1 gól
Gólok:
A harmadik meccsen a házigazda Kovács Zsolt 6 gól, Tóth Imre 5 gól,
csapat, Simontornya volt az ellenfél. Tarczal Gyula 4 gól, Vörös Ferenc 2
A taktikus és kemény hazaiak modo- gól, Klein Vilmos, Kövesdi István,
rával és erőszakos játékával nem Révész Lajos 1 gól
tudtuk felvenni a versenyt. Simontornya végig uralta a mérkőzést, A harmadik mérkőzésen Simontornya együttese ellen léptünk pályára.
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A fiatal és rutinos csapattal csak helyenként tudtuk felvenni a ritmust.
Mi is elég gyenge játékkal játszottunk, melyet gyakran pontatlan
passzok, védekezésnél lassú visszazárás jellemzett. Az első félidőt
ennek megfelelően 6 gólos hátrányal
zártuk. Sajnos a második félidőben
sem tudtunk javítani a helyzetünkön, hibáinkat pedig a simontornyai
játékosok könyörtelenül kihasználták.
Simontornya – Madocsa 29:14
Gólok:
Kovács Zsolt 4 gól, Vörös Ferenc 3
gól, Tóth Imre, Révész Lajos 2 gól,
Klein Vilmos, Magyar István, Vörös
Ádám 1 gól
Az utolsó meccset nagy lelkesedéssel és izgalommal vártuk, a fáradtság ellenére összeszedtük maradék
erőnket és szoros meccset játszottunk Dunaföldvár csapatával. A
védekezésünk kemény és erőszakos
volt. A támadásoknál voltak pontatlanságok, az első félidő végén 7
góllal ment a földvári alakulat. A
második félidőben is folytattuk a
lendületes játékot, sikerült is felzárkóznunk hála a remek védekezésnek
és a kapusok teljesítményének.
Azért is hajtottunk, hogy talán a mi
csapatunk lesz aznap az első, aki
megveri Földvárt. Sajnos a végén a
szerencse nem állt mellettünk, a
földváriak két kontrával tovább
növelték előnyüket. De a végeredmény is mutatja, hogy a mi kis
csapatunk is tud nagyon jól teljesíteni, ha valamit nagyon akar.
Madocsa – Dunaföldvár 20:25
Gólok:
Kovács Zsolt 5 gól, Magyar István 4
gól, Tarczal Gyula 3 gól, Klein
Vilmos, Kövesdi István, Tóth Imre 2
gól, Révész Lajos 1 gól
A torna végeztével elismerően
nyilatkozott csapatunkról a Tolna
Megyei Kézilabda Szövetség
elnöke. Mint mondta, játékosaink
sokat fejlődtek a szeptemberi
szekszárdi emlék-torna óta, és a
vereségek ellenére tisztesen helyt
álltunk. Mindemellett kiemelte
csapatunk sportszerűségét, tartását
és jó hangulatát.
(folytatás a 16. oldalon)
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Sport: Kézilabda, Labdarúgás

(folytatás a 15. oldalról)
Január 26-án a madocsai sportcsarnok adott otthont a megyei férfi
kézilabda bajnokság harmadik fordulóbéli mérkőzéseinek. A hazaiak
mellett Paks, Dunaföldvár, Simontornya és Hőgyész csapata vett részt
a tornán, melyre már a délelőtti
órákban is sok szurkoló látogatott ki.
Köszönhetően az aktív bíztatásnak
úgy éreztük, hogy hazai pályán akár
az egyik meccsünket meg is
nyerhetjük. Így vágtunk neki a
forduló második mérkőzésének,
melyet a Dunaföldvár együttese
ellen vívott csapatunk. Sajnos itt is
igaznak bizonyult az a feltevés,
hogy az első meccsünk mindig
rosszul sikerül, és olyan mintha nem
ébredtünk volna fel. Játékunk akadozott és gyakori figyelmetlenségek
jellemezték. A földvári csapat a
félidőben 5 góllal vezetett, de a
végső sípszóra tetemes előnyt harcolt ki magának.
Madocsa – Dunaföldvár 12:29
Gólok:
Tarczal Róbert, Klein Vilmos 3 gól,
Kovács Zsolt 2 gól, Fülöp János,
Deák László, Tarczal Gyula,
Kövesdi István 1 gól

Paks – Madocsa 26:20
Gólok:
Tarczal Róbert, Kövesdi István 5
gól, Tóth Imre, Klein Vilmos,
Kovács Zsolt 2 gól, Révész Lajos,
Tarczal Gyula, Magyar István,
Vörös Ferenc 1 gól
Harmadik mérkőzésünkön a nap
folyamán Simontornya csapatával
csaptunk össze. A főként fiatalokat
felvonultató ellenféllel jól tartottuk a
lépést, most nem jött ki annyira a
sebességbeli különbség, mint az
előző tornákon. A második félidőben gyakran volt szoros az állás, hol
ők mentek, hol mi mentünk 1 góllal a
vége előtti percekben még döntetlenre állt a mérkőzés. Mi támadtunk
pontatlanul, az ellentámadásból
sajnos a simontornyaiak szerezték
meg a győztes gólt. A csapatunk
azonban ezen a meccsen is megmutatta, hogy mekkora küzdőszellemmel rendelkezik.
Madocsa – Simontornya 15:16
Gólok:
Tarczal Gyula 4 gól, Kovács Zsolt 3
gól, Tóth Imre, Kövesdi István 2 gól,
Deák László, Tarczal Róbert,
Magyar István, Vörös Ferenc 1 gól

Kövesdi István, Klein Vilmos,
Kovács Zsolt, Magyar István 1 gól
A madocsai férfi kézilabda csapat
kerete:
Kapusok: Préházi Sándor, Kövesdi
Zoltán
Mezőnyjátékosok: Kovács Zsolt,
Magyar István, Vörös Ádám, Vörös
Ferenc, Elek Tibor, Füller Sándor,
Tarczal Gyula, Tarczal Róbert, Puch
Zoltán, Fellinger József, Kövesdi
István, Tóth Imre, Fülöp János,
Klein Vilmos, Kovács Attila, Deák
László, Révész Lajos
A torna szervezésében közreműködtek a madocsai női kézilabda csapat
játékosai, edzője, valamint Kisné
Szili Mária szakosztályvezető,
akiknek ezúton is köszönetet
mondunk segítségükért. Továbbá
szintén köszönjük a labdarúgó
szakosztály segítségét, valamint
Puch József és családja támogatását.
Nem feledkezhetünk el a szurkolókról sem, akiknek a lelkes bíztatást
köszönjük, igaz ugyan, hogy nem
sikerült mérkőzést nyernünk, de
reméljük, aki kilátogatott a csarnokba jól érezte magát, és a mutatott
játékunkkal sikerült kiszolgálnunk
őket!
A következő tornára is sok szeretettel vártuk a kézilabda iránt érdeklődőket, hiszen a negyedik fordulót
Pakson az ESZI-csarnokban február
17-én, vasárnap rendezték.

Az utolsó meccsre Hőgyész gárdája
maradt, mint ellenfél. Csapatunk
derekasan küzdött az NB II-es
játékosokat is felvonultató alakulat
ellen, a félidőben csak 3 gólos volt a
különbség. A végjátékra azonban a
fáradság ellenére is hajtottunk a
Férfi Kézilabda Szakosztály,
szerencse azonban olykor elkerült
Madocsa
minket, így 9 gólos vereséget
szenvedtünk.
Hőgyész - Madocsa 13-10 25-16
Gólok:
Kiadja:
Deák László 4 gól, Tarczal Róbert, Madocsa község Önkormányzata
Tóth Imre 3 gól, Tarczal Gyula 2 gól,
http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874
KÖZLEMÉNY
fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:
A Madocsa Sportegyesület megköszöni támogatóinak, hogy
2.9.1./1268-1/2005
az SZJA 1%-ot az egyesület részére ajánlották fel.
Felelős kiadó:
A 2012. évben befolyt 82.281 Ft-t, sportfelszerelések és
Gelencsérné Tolnai Klára
labdák vásárlására fordítottuk.
polgármester
2013-ban is várjuk a felajánlásokat az 19952235-1-17
Nyomda:
adószámra.
Kerényi Nyomda, Szekszárd
Lénárt Gyula, elnök

Következő meccsünkön Paks csapata ellen léptünk pályára. Lendületes, harcos játékkal, ügyes védekezéssel, valamint egy időntúli
szabaddobás góllal 10-10-es állással
fordultunk. A második félidőben
kissé hullámzott a játékunk, de
megpróbáltunk mindent megtenni,
hogy a nézők is jól érezzék magukat.
Sajnos azonban sok volt a felesleges
szabálytalanság, melyeket az
ellenfél góllal büntetett. Így szoros
mérkőzésen 26-20-ra győzött Paks.

