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MEGHlvo
Borver eny és Borkóstolói Bál

il Madocsai Sz losgaz-
./Idák és az önfo.-
mányzat a hagyományok-
hoz híven idén is megren-
dezi a madocsai borver-
senyt.
Ezrjton értesítjtik a
borosgazdákat, hogy a bo-
rok begyiijtését 2007. feb-
ruár 15-én (csiitiirtiik) 15 órát,lvégzlk a szervezók
a faluban és a szól hegyen egy aránt.
Nevezni lehet fehér, v rós, rose és óbor kategoná-
ban.
A nevezési díj palackonként 100 Ft.
A borok bírálatát

20a7. február 16-án (péntek) 15 rát l
a Faluházbanvégzí a szakemberekb 1 álló zsiiri.
A bíráIat nyilvános, melyre minden érdeklódó gazdát
szeretettel vár a Szervezó Bizottság.

Az eredményhirdetésre

2007. március 10-én (szombat)
N napi és Borkóstolóí bálon keriil sor.

A báli belép vacsorával egybe-
kotve 2500 Ft/f .

A zenét Rótkai János zenekara
szolgáltatja.

Elózetes helyfoglalás, j egyáru-
sítás a Polgármesteri Hivatal-
ban 2007. március 8-ig.

Mindenkit zeretettel y árunk!
Szervez Bizottság

A Mawaf Kultura Napja

|| z a tény, hogy anyanyelvem mag;var, és magyarul beszélek,
arlgondolkozom, írok, életem legnag,l obb eseménye, melyhez
nincs fogható. ].{em kiilsóséges valami, mint a kabátom, még
olyan sem, mint a testem, Fontosabb annál is, hogy magas va-
gyok-e vagy alacsony, er s-e vagy gl,önge. Mélyen bennem van,
a vérem csöppjeiben, idegeim dircában, metafizikai rejtélyként.
Ebben az eg1edulvaló életben csak így.nyilatkozhatom meg iga-
zín. Naponta sokszor gondolok effe. Epp annyiszor, mint ar-ra,

hogy szlilettoffi, élek és meghalok." (Kosztolanyi Dezs )

1823 január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz meg-
írását. Ennek az emlékére tinnepeljuk 1989 óta jan. 22-én a Ma-

war Kultura lrlapját. Ezen a napon fokozottabban ráiranyul fi-
ryelmtink évezredes ha gyomány ainkra, multunkra, gl,ökereinkre,
azokra az értekekre, melyeket meg riztunk. Ez alkalomból gviile-
kezttink össze a könyvtárban jan. 13-an délután. Irodalomkedvel
emberek jöttek el, három generáció taglai meglelerrtek. El ször
Mérges Istvónné Julika, nyugdíj as magy utanér beszélt az un-
nepr 1, Kölcsey Ferenc életér 1 és a Himnuszról. Utána mindenki

. felolvasta a magával hozott verset veg}, más irodalmi alkotást, és
közösen beszél gettirnk ról a.

Az est végén megállapítottuk, hogy kellemes, haszílos összejö-
vetel volt" és jó lenne többször így találkoznunk.

Baksa Istvánné
k nyvtáros
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Megv lasztottóIí az alpolgdrmestert
Adókról is dontóttek

2. oldal

Csalóka most az íd jdrás
Meghtilés, nátha, láz es lazcsillapítás

4, oldal

M ez g o'o-oiI|,|o!';:i 
r* ác i ók, határi dók

5. oldal
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Isholai eseményeh
Verse ny és pólyaválasztás
3. oldal

Befejez datt a helyreállítás
I{ e mz e tkoz i s aj to t aj é ko z t ató

4. oldal

Erlí Kupa teremtorna
Bolcske megvédte bajnoki címét

6. oldal
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Metrálasztották
tz alpolgánnestert
il t.gutóbbi testtileti ulésen a képviseló-testiilet ismételten

.nnapirendre tlute az alpolgármester választását, miután
az alakuló tilésen a választás eredménytelen volt.
Az önkormányzati torvény kimondja, hogy a képvisel -

testulet saj át tagtrai sorából - kízérolag a polgármester javasla-
tára - alpolgármestert választ a polgármester munkáj ának se-
gítésére. Minden önkormányzatnál kell legalább egy alpolgar-
mestert választani.
A polgármester asszony V r s BóIint képvisel urat terjesztet-
te el az alpolgármesteri tisztségre, akit a képvisel -testtilet
min sített többséggel megválasztott". Az alpolgármester e tiszt-
ségében letette az esklit a képvisel -testirlet el tt. Az a|polgar-
mester feladatát tiszteletdíj nélkul, társadalmi megbizatásban
látj a el.

Ezen az tilésen döntött arról is a testiilet, hogy Dunaföldvár
várossal és Bölcske községgel közösen mikrotarsulást hoz
létre támog at szolgrilat miíkiidtetése érdekében. A támogató
szolgálat gondoskodást vaw pl. betegszáIlitást jelent az arra
rászorulók részére.

A képvisel -testiilet többek kózótt az alábbiakról is határo-
zott:
o a term fóld haszonbérleti diját 2007-ben vá|tozatlanul

32.000 Ftftektar-ban allapította meg;

nem támo ga tta az adó s s ágkez e lé si szo lgáltatás bevezetését ;
figyelemmel arra, hogy a teleptilés fejlesztése érdekében
páIyázati írton nyert forrásokra van a legnagyobb sztiksege
az onkormanyzatnak, megbizást adott a budapesti székhe-
lyii Goddwil Consultig Kft-nek pá|y ázatfi gyelésre, páLy á-
zatírásra, ktilönböz páIy ázati tanácsadási szolgáltatásra;
dontott arról, hogy a 01 2/6 és 0l2l7 hrsz-ir ktiltertileti lege-
l ingatlanok inryenes onkormínyzati tulajdonba adását
kezdeményezi a Nemzeti Földalapkeze| Szervezetnél,

HGJ

Adólr, díjak 2OO7óen
Adók:
Kommunális adó: 4.000 Fl íngatlan
Az emelésre íoles a jelentós forráshiárty miatt kerah sor, vala-
mint figlelembe vette a képviseló-testiilet azt is, hogy ezt az
adónemet 2000. évtól nem emelte, a jelenlegi törvérryi felsó
határ pedig már I3.90I Ft

Ideiglenesen végze tuékenység ipar ízési adója: 2.000 Ft
A madocsai vóllallrnzók érdekeit tartotta szem elcjtt a testiilet,
amikor ezt, a más telepiilésról ide érlcezó és kereslcedelmi tevé-
ke ny s é ge t fo lytatólera kive ti.

Kiizszolgálati díiak:
o szilard hulladék uá|Iitási/kezelési drja eg.venl re nem vál-

1ozo!!, mert az emeléssel kapcsolatban a tárgyalások még
nem záruItak le;

. a folyékgny hulladék uálhítási díj a |.l93 Ft/m3 ( az árak a
20%-os AFA-t nem tartalrnazzék;

. azívovíz dua január l-t 1 március 31-ig l39 Ft/m3 + ÁFA,
ezt követ en a további izemeltetést 1 flrgg, a tárgyalások
tananak;
a szennyvízelvezetés/kezelés dua 185 Ft/m3.+ ÁPR

HGJ

l( fufuffi#wnÉ&f,ffi..& wwr**ru
rárékoztató
fÍ a:ékoztatom a lakosságot. hogy 2007. január l-tol változ-
L tfu a gepjarmtiaOO megarrapitasavai-r<ápisolatos szabá-
lyok. Ezeket az alábbiakban foglalom össze:

a személygépjármiiveknél megsziintek a környezetkímel
berendezések alapj án adható kedvezmények;

az ado alapj a az onsuly helyett a személyszállító gépjármu
kilowattban kifej ezett teljesítménye lett, valamint

befolyásolja az adó összegét a gépjármíi kora olyan mó-
don, hogy fiatalabb gépjármiivek után magasabb, míg
az id sebbek után alacsonyabb lett az adó mértéke.

Változott a sulyos mozgáskorlátozottak adómentessére is!
Mentes az adó alól:

a sulyos mozgáskorlátozott személy, vagy
a sulyos mozgáskorlátozott kiskoru személyt szá|lító sztil -

je, nevel sztil je, mostoha vagy örökbefogadó szul je
( amennyiben a kiskoru vele közös háztartásban él).

feltéve. ha a személygépkocsi a mozgáskorlátozott ( vas, kis-
korut szállító szul je, nevelószul je, mostoha vagy örökbefo-
gadó szul je ) tulajdonában vaíl, és a személygépkocsi tel.iesít-
ménye a 100 kilowatt teljesítményt nem éri el.

Amennyiben a mentességre jogosult tulajdonában több sze-
mélygépkocsi van, akkor a mentesség kizirolag a legkisebb
telj esítmén.vti személvgépkocsi után j ar!

A személy gépkocsi tulajdonosa a sirlyos mozgáskorlátozott
állapotát továbbra is az irgy-nevezett ,,7 pontos ígazolással"
tudja bizonyítani. Al,1inek végleges az állapota, vaw az igazo=
lás érvényessége még nem jilt le, a mentességi kérelmet nem
kell megujítania.

Aki a 2007. januar l-én hatályba lépett mentességi feltételek-
nek nem felel fileg, annak az éves gépjármiiadóját hivatalból
el íduk.

További tájékoztatás az adóugyi f el adótól kérhetó a75/330-
l0l -es telefonszámon vagy" személyesen a Polgármesteri Hi-
vatalban.

Jegyzo

o

o
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éi&:rari§S prevenció uz óvodábaíl
Aptozamondó vef eny
Q OOl. januar 22-én délutan 13.00 órakor indultunk Paksra a
3 tl. Rakóczi Ferenc Általános Iskola könyrrt árába, proza-
mondó versenyre.

Mikor odaérttink, a szervezók mindenkit nagyon kedvesen
fogadtak. Nem sokkal kés bb elkezd d tt a verseny. Szép,
színes borítékokból huztuk ki a solTendet. A 12 versenvz j ól
szerepelt. Étmény volt egymást hallgatni. Amíg a zstiri értékelt.,
két eloadómtivész Pakolitz István verseit adta el versben, pró_
zában, zenével. Az eredmény kihirdetése közben izgatottan
vártuk, hogy két diakunk: Borzavári Róza 5.o. és Bak Petra
7.o. vajon milyen eredményt érnek el. Róza 2." Petra 3. helyen
végzett, na gy örómtinkre.

A legnagyobb élmény ezen a délutánon nemcsak a jó helye-
zés elérése volt. Az egymás eI adásana}i meghallgatása, a kel-
lemes beszélgetések, irj ismeretségek, barátságok szuletése
mind-mind hozzátwtozott ehhez a nagyszerii és élménygazdag

Féléví érresítíik
I anuar 25-én kézhez kapták tanulóink félér,i munkájukról az

ol értesít t. kinek örömet- kinek banatot okozott, bar a sztil k
r,égig értesulhettek az ellenónób 1 és a fogadó órákon gyenne-
keik el menetelér l.
Kitiin t kapott az alsó tagozaton 4. osztályban: 1 tanuló, fels
tagozaton 6 tanuló. Jeles eredményt ért el alsó tagozaton 4.
osztályban 5 tanuló. fels tagozaton 3 tanuló.
Az els háronr évfolyamon a jogszabályoknak megfeleloen
ször, ges minosítést kaptak a ryerekek.
Aki ugy érzi, hogy teljesítménye nem a képességeit tukrözi.
vagy többet megtehetett volna. az el tt még ott a lehet ség.
ho$, a következó félév során pótolj a azt.
Az iskola tanulmányi átlaga. 3,9|4 - M-né Klss Anita -

Pályaválasztíí 2OO7.
f skolánk 8. osztályosai komoly kihívásokkal kertilnek szembe
I az elkövetkezend hetekben, hiszen kezdetét veszil vette az
általános felvételi elj arás.

Ennek els mérföldköve 2007. januar 26-én (szombaton) a
központi felvételi dolgozat megírása volt matematikából és
magyar nyelvb l. Maximális er kifejtésre lesz sziiksé ge végzó-
seinknek, mivel további felvételik megírása vár többségukre. A
sztil k és tanulók felel s váLasrtásában a 8.-os osztályíónök
prób á1 folyamatos segítséget nyrij tani.
A tanulók j elent s része paksi, dunaföldvári és szek szárdi ko-
zépiskolákban kívanja további tanulmányait folytatni. Elrhez
kitartást és sok sikert kívanunk valamennyiiiknek.

Végezettil álljon itt néhány közérdekti határidó a felvételi
elj arással kapcsolatban.

Jelentkezési határid :

Adatlapok módosítása.

,É:tesí,u,.u*':,,,1"*u,:,.,,1,:..:.,,:,"

Farsang
f skolánk 2007. február t6-írr- pénteken 16
.l. órakor farsangi bált rendez, melyre ez ton
szeretettel hívurk mindenkit. A fergeteges
j elmezes felvonulást tombola, tincház, biifé,
disco követi.

il Helyi Nevelési Prograrn
.rlszik. hogy csatri iskolaerett
1ános iskolába.

követelményei szukségessé te-
g,y*erekek keniljenek be az álta-

Közismertek azok az eryre sul1,osabb problérnák. amelyek
abból adódnak, ltoe)- a 5*erekek iskolába lépésukkor igen
nagymértékben kulönböznek egy"mástól . Az alacsony fejlettsé-
gi szintr l induló g;verekek többségében ezen az alacsony szin-
ten haladnak végig az iskolarendszerben, ha nem segíttrnk fel-
zárkóztatásukban. A hatékony iskolael készítés sziikségessé
teszi, ho&v legalább egy* évvel a beiskolázás el tt megvizsgal-
juk a gyerekek fejlettségét, annak érdekében, hogy pontosan
meg tudjuk határozni a prevenció tennivalóit. Ez attól ftigg,
hogy mel.v tertileten tapasztalunk a ryerekeknél a fej l désben
lemaradást, melyet: orvosi, pszichológiai. logopédiai kezelés-
sel. speciális el készítéssel, r,&&v az óvodában való visszatar-
tással, komperui o neveléssel enyhíthetunk.

2006. szeptemberétól a pa}isi Nevelési Tanácsadó munkatar-
sai folyamatos sziir vtzsgáIatokat végeztek a nagycsoportosok
körében. hogy idejében felismerjuli a lemaradást, s ha arTa
sziikség van. miel bb szakemberhez kiildjtik a gyerekeket. és a
fej leszté st me gkezdj uk. T-né -

riitde í Lajo vendégsaeíeplése
Madoc án
llf| isztelettel meghívjuk a falu lakosságát az iskola által szer-
lovezett Filharmóniai hangversenyre. Azel adás 2007. febru-
ar 9-én kerul megrendezésre a Miivel dési Hazban.
Eloado: Földesi Lajos (hegedii), Kocsis Andrea (hárfa)

Jegl,ek az also- fels tagozat épuletében vásárolhatók 200 Ft-os
aron.

=>rfll
-

2007. febru ár 16.
2007. március 19-20.
2007 . április 25-ig.

A Madocsai Hagyomány rz
Néptánc Egyesí.ilet mindenkit sze-
retettel hív avacsorával egybek -

A bál folyarnán lehetoség nyílik névre szóló tá-
mogatójegy, vásárlására is. Aa így befizetett
adornányokkal, az Egyesület fejlodését egítik

Várjuk a falu apraját-nagyj át!
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Meglr ítés, nátlra,

láz és lázcsítlapítá
Í élen szinte minden gyermek legalább egyszer
l, agynak esik. Ilyenkor gyakoriak a meghuléses,
vírusos megbetegedések, amelynek a hátterében a
hideg, nyirkos, kodos id mell ett a zárt terek, a szel-
1 ztetés hiánya, valamint a nem megfelelo oltoztetés
állnak.

Kulonbózó helyiségeknek más és más a páratartal-
ma és a h mérséklete. A gyermekek pedig nem fi-
gyelnek az oltozkodésre, a hidegre. A nagy játszás
kozben azt sem érzékelik, hogy fáznak, és nem fud-
ják, hogy testuket védeni kell a meghtilést 1.

A szul knek mindenek elott érdemes odafigyelni ar-
ra, hogy a gyermekeiket rétegesen oltoztessék, mert a
kicsik szervezete igy konnyen fud alkalmazkodni a
kinti és a benti h mérséklet-kulonbségekhez. Ám a
leggondosabb fisyelem ellenére is elofordulhat, hogy
a gyermek megbetegszik. Ezek kialakulásának koc-
kázat:át nagymértékben csokkenthetj tik, azonban nem
mi ndig fudj uk megakad ály ozni .

Mi a teend , ho gyermekiink megbetegedett?
El szor is nagyon fontos tudni a gyermek homérsék-
letét. A 3 8 oC fok alatti homérséklet még nem láz,
csak h emelkedés, amit 2-3 napig nem szukséges
csillapítani, hiszen ez a szervezet természetes véde-
kezó reakciója a betegségekkel szemben. Ebben az
esetben tartsuk a gyermeket nyugalomb &fl, ne enged-
jtik kiugrálni az ágyból. Biztosítsunk egyenletes ho-
mérsékletet abban a helyiségben, ahol a gyermek pi-
hen, de rendszeresen szell ztesstik a szobát, hogy a
kórokozók egy része távozzon. A szellónetés idej ére
vigytik a gyermeket másik szob ába.
Láz esetén a teendók:
A legpontosabb értéket a végbélben mért h mérsék-
let mutatja. Azonban fudnunk kell, hogy az itt mért
érték 0,5 oC fokkal magasabb a hónaljban mért érték-
nél. A homlokon, a fulben mért érték (erre speciális
infravoros tympanikus h mér t forgal maznak) nem
kell en megbízhato, ftigg a mérés kivitelezését 1 is.
Aláz csillapítása minden esetben kotelezó.
A \énat csillapíthatjuk a test hutésével, vagy gyógy-
szerekkel, illetve a kett egyuttes alkalmazásával.
A htit furd a gyakorlatban aztjelenti, hogy a láz-
csillapító beadása után testh mérsékletu furd vizet
készítunk, és ebben kezdjtik a furdetést. Hideg viz
hozzáadásával htitjuk a vizet k rulbelul 30 fokra. A
viz a gyermek melléig érj ff, és folyamatosan locsol-
gassuk a fels testét 10 percig, elkerulve a didergést,
a vacogást. Furdés után toroljuk sz árazra és oltoztes-
suk puha, szell s ruhába. (No meg mindezek után a
gyermeknek adott pusziról sem feledkezzűnk meg.)

Magas Iáz vagy sikertelen lázcsillapítás esetén min-
denképp fel kell keresni a gyermekorvost. Minden
tartós és visszatér l áz orvosi e\Iátást igényel.
Lá"r,as állapot estén el fordulhat, hogy a kisgyermek
étvágytalan lesz, azonban figyelni kell aíía, hogy a

gyermeknek sok folyadékot adjunk, hiszen ilyenkor
megnoveks zlk a folyadéksztikségl ete.

- Bérces Nóra -

rehabilftáci ja
2006. december 20. - 2007 január 7 .

- Sziinet
A kettes blokk helyreállítási munkálatai december 20-tó1 január
15-ig szuneteltek.

2007.január 16.

- Beíejez mankálatok A 2-es blokkban
Elkezd dnek a paksi Atomer mííben il sériilt fíít elemek
eltávolításának befej ez munkálatai.
Mint arról hírt adtunk e|ózó számunkban. az év végéig a kettes
blokk melletti tisztító tartályból a szétroncsolódott fiitoelemek
97 %-át sikerult eltávolítania a szakembereknek, így mar csak
3 %-n,vi törmeléket kell kiemelni. Ezt követ en kezd dhetnek
meg a tisztítótartály eltávolítási munkálatai.

.2007.január 24.
- Befejez dtek a kijziis munkák

A paksi atomeromu kettes blokkj ának egyes aknáj énáI az orosz
és mag,var szakemberek befej ezték a közös munkát, már nincs
uzemanyag a tísztítotartályban - közölte Mittler István kommu-
nikációs vezet .

2007.január 29.
- I,{ e mzetk ij zi s aj tót áj ék o zt at ó

A paksi atomer mti kettes blokkj ának eg},es aknái ánál törtérrt
iuemzavar elhádtásának befejezéséról tartottak nemzetközi
sajtótáj ékoztatot az atomer miiben.
A sajtótáj ékoztatón elhangzott: A kiszedetí és tokokba zárt
tiz e m an1l a g-p o s z ti l l ákat j e le nle g p i he nt e t ó -m e de nc é b e n t áro lj ák,
majd Pakson, a kiégett kazetták tarolójában.
A 2. blokk ismételt visszaindításóra 200 . december 27-en ke-
rrilt sor. 2007. január I. óta a blokk íeljes terheléssel vesz részt
a vi llam os e nergi a-te nne lé s b e n

^.L{,
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Ivíre gazdasághírek
il közelmirltban változtak a mezógazdasági stermel k járu_

.rllék fizetési kötelezettségei. Ezzel kapcsolatban az alábbi-
akra szeretném felhívni a lakosság és az érintettek fi5-elmét:

lÜlflez gazdasági stermel .

2007. januar l-jét l biáosított a mezógazdasági stermel ,
kivéve a közös stermel i igazolvány alapján stermel kisko-
ru személyt és a gazdáIkodó család kiskoru tagját, az egyéb
j ogcímen ide nem értve a munkavégzésre iranyuló eryéb
j ogviszonyban, valamint a választott (vezet ) tisztsegvisel i
jogviszonyban - biaosítottat, a saját jogri nyugdíjast, valamint
az özvegyi nyugdíjban részesiil személyt, aki a reá irányadó
oregségi nyugdíj korh atétrt betöltötte.

A biztosítási jogviszony létrejöttének további feltétele, hogy
a mezógazdasági stermel az óregségi nyugdíjkorhatar betöl-
téséig legalább 20 év szolgálati id t szere7;;en. (Szolgálati id _

elismerést a betöltott életkortól ftiggetlenul a lakóhely szerint
illetékes Nyugdübiztosítási lgazgatóságnál lehet kérni. )

A mezógazdasági óstermeló biztosítási köte lezettsége

o az r stermel i igazolvanyban feltuntetett id ponttól az iga-
zolvány visszaadása napj áig,

o gazdélkodó család tagla esetében a családi gazdaság nyil_
vántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés
napj átg, illetoleg

o a btfrosítást kizéIro körulmény megsziinését követ naptól a
b izto sít ást kizitr o körtilmény bekövetkezé sének napj á i g

áll fenn. Megsziinik a biztosítás akkor is, ha a mezógazdasági
stermel kilép a családi gazdaságból, vagy a közös sterme-

lésb l.
Sztrnetel az stermel i igazolvánnyal rendelkezó mezógazd,a-

sági Óstermel btztosítása arra az idótartamra, amely alatt érvé-
nyes értékesítési betétlappal nem rendelkezik.

A mezógazdasági óstermel a biztosítás létrejöttér l az ster_
mel i Ígazolvany igénylésével, itlet leg a családi gazd,aság
nyilvantartásba vétele iránti kérelem benyqtásával egyidejiileg
nyilatkozik a megyei (f városi) fóldmiiveléstigyi hivatalnak. A
mezógazdasági stermel a biztosítási kotelezettségét érint
változást annak bekövetkezését kovet l5 napon belul jelenti
be az állami adóhatóságnak.

A mezógazdasági stermel a biztosítási kötelezettséget érin-
t adatokrÓl els alkalomm aI 2007. január 31-éig tesz bejelen-
tést az állami adóhatóságnak.
A mezógazdaságt stermel ideértve a tevékenységét a

tárgyévben kez dó mez gazdasági stermel t is - a minimálbér-
nek megfelel összeg után fizeti meg a 29 %-os mértékti társa_
dalombiztosítási j árulékot, a 7 oÁ-os mértékii egészségbiztosítá_
si j árulékot és a 8,5 oÁ-os nyugdíjjárulékot (magán-
nyugdíjpérutár tagja a 8 Yo-os mértékii tagdíjat és a 0,5 %-os
mértékii nyugdljj arulékot).

Az el z bekezdésben foglaltaktól eltér en az a mezógazd,a-
sági stermel , akinek az ebbóI a tevékenységb ól származo, a
tárgyévet megel z évben elért bevétele nem haladja meg a
hétmillió forintot, havonta az stermel i tevékenységb l szér-
mazo bevétel 20 %-énak egytizenketted része után 8,5 %-os
nyugdíjbiztosítási és nyugdljjárulékot, valamint 4 Yo-os mérté-
kii természetbeni egészségbiztosítási j árulékot kóteles fizetni.

A hétmillió forintos bevételi összeghatár számításánal figyel_
men kíviil kell hagyni a jogszabály,vaw neínzetközi szeru dés
rendelkezé se al apj án folyó sított, e gyébként bevételnek számíto
támogatást.

A mez Ógazdasági ostermel a magasabb összegti társadalom_
biztosítási ellátások megszerzése érdekében az adoévre vonat-
kozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat a megha-
títrozott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. A
nyilatkozatot február l2-ig kell az állami adóhatóságho z be-
nyujtani. A nyilatkozat az Art. szerinti végrehajtható okiratnak
min stil.

A mezÓgazdasági stermel járulékfizetési kötelezettségének
megállapításánál az igazolt távollétek id tart amát firyelembe
kell venni. (Tbj .29. .(4) bekezdés).

A mezógazdasági stermel a társadalombiztosítási j árulé-
kot, az egészségbíztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot
(tagdíj at) elektronikus riton negyedévente, a negyedévet kiive_
t hónap l2-ig vallj a be és a bevallás benyujtására el írt hatar_
id ig fizeti meg az á|lami adóhatóságnak.

A foglalkoáatónak nem min stil biztositott mezógazdaságt
stermel nem kötelezett a bevallás és adatszolgáltatás benyui-

tására, ha a tárgyévet megel zó évben bevétele nem volt.
A mezógazdasági stermel tételes egészségusyi hozzájáru-

lás fizetésére nem kötelezett.

Adatlap beadási határid
l) 00l. febru ár 28. a leadási hatarideje annak az ad,atlapnak,
a amely a 49/2O0l.(IV.3.) Korm. rendelethez. a mezógazda-
sági tevékenységet folytatók kötelez adatszolgáltatásához
kapcsolódik.
Mivel Madocsa a nitrát erzekeny terliletekheztartozlk. ezért fel
kell ttrntetni a krjuttatott N miitráwahatóanyagot (kg/ha) hely-
ralzi számonkent.

Hasonlóan február 2S-ig kell bejelenteni a Tolna Meryei Nö-
vény- és Talajvédelmi Igazgatóságnak (Szekszard, Pf. . I04.) az
áruburgonya termesztést, valamint a saját raktár tarolási kapa-
citását.

Nyomtatványok a F a|ugazdásznál beszerezhet k, illetve felvi-
lágosítás kérheto:
Minden csíitiirtiikiin 8-16 óráíg a Polgármesterí Hivatalban.

Vitéz Józsefné
falugazdász

W n-ftl,,m.É,e.É6

Paks és
vo nzáskii rzetében
Személyre szabott ingyene
álláshely keres szolgáltatás

indult
Ár_LJ TALpRA

(az,,Ú3 ra Dolgozom" program folytatásaként) mun-
kanélkúliek részére.

Ugyfélfogadás szerdai napokon
9 órától l}-ig

Pakson két helyen:
Míivel dési Kiizpont
7030 Paks, Gagarin u. 2.

e

Családsegít és Gyermekjótéti Szolg álat
7030 Pala, Ifiriság u. l/a

A program a Mentálhigiénés Mtihely kozremtikodésével
és a Tolna Megyei Murrkaiigyi Kozpont támogatásával mtikodik.
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Elkezd ídiit3 a felkészúilés
I anuár 9-én a sportcsarnokban Blatt Pál edzó iranyításával

ol elkezdodtek az edzések.
Minden kedden és minden csutörtökön két-két órában zajla-

nak az edzések.
Játékosaink kulönb óz csapatokban részt vettek az ErIí Janos
teremtornán.
A bajnokság a tervek szerint március 11-én folytatódik, mivel a
Szekszárd szombaton j átssza hazat meccseit, valószíniileg 10-
én szombaton játszunk, de csak feln tt meccs lesz.
Hivatalos sorsolás februar közepén lesz.
Eddig két edzómeccset kötötttrlrk le, február 25-én Madocsán
j átszunk a PSE U- l 9-es csapatával, március 4-én pedig szintén
Madocsan a Géderlakkal.

A Madocsa Sportegye iilet megkiisziini
támogatóinak a 2005. évi szja loÁ-okból befolyt

263.71,2 Ft-ot, melyb I sportfelszereléseket és
labdákat vásároltunk.

2007 tavaszán is várjuk az ad n k támogatás át az
19952235-1-17 adósz ámr a.

MADOCSA SE

XIII. Erlí }áno eínléktofna
fmmaron 13. alkalommal kertilt megrendezésre tv Erli kupa
I teremlabdarirgó bajnokság a madocsai sportcsarnokban"
amely 2006. december 9-én vette kezdetét.

Ebben az idényben 6 regi és 3 uj csapat adta le nevezését. A
torna lebonyolításara 8 hétvégén kerult sor.
Tobbnyire ktizdelmes, izgalmas mérk zéseket láthattak azok,
akik szombat délutáni szóraliozásként kilátogattak a qportcsar-
nokba.
Az alapszakaszban minden csapat játszott mindenkivel, és en-
nek eredményeként az alábbi helyezések szulettek:

Alapszakasz végeredménye :

t B lcske 20

II. Ber gó-kar 18

rrr. Finis 16

rV. Sarki kocsma 14

V. Ászok 14

\rI. Boszi sijriiz 9

vII. STL Bí
Vm. B lcske ifr

DL Hambalgók

Ezt követ en az I - V. helyezett csapatok irn. rájátszásos kör-
mérk zéses formában folytatták a kirzdelmeket. A csap atok az
alapszakaszból pontokat vittek tovább a 2. fordulóra, igy a
Bolcska,4, a Berugó-kar 3, 3 Finis 2, & Sarki kocsma 1 ponttal,
míg az i*sv:ok poni nélkul folytatta versengést a végs h-elyezé-
sen.

M ilgynevezett alsó hínban is folytatódtak a krrzdelmek a rá-
j átszásban.
El ször a Boszi soróz a Hambalgókkal, az STL Bt. pedig a
Bölcske ifi csapatával ki,izdött ffieg, majd a két gyóztes és a két
vesztes csapat vívta meg egy*mással a helyo sztó mérk zéseket.
A torna utolsó napj án 2007. január 27-én kerult sor a végleges
helyezéseket eldönt rnérk zésekre, amikor izgalmas összecsa-
pásokon szuletett me g a 2006107 -es idény végeredménye:

20a6n007-es E rli Kupa végeredménye:

I. Biilcske
rr. Berrigó-kar

III. Sarki kocsma

fV. Ászok

V. Finis

vL STL Bt.

VIL Hambalgók

VTII. Boszí siiriiz
IX. Biilcske ifi

A XIII. Erli kupa zérásaként a már hagvománnyá vált díjak
átadására keriilt sor. 

^z 
I-III. helyezett csapat kupa és érem

dílazásban részesiilt. A torna r,ándorkupáját címr,éd ként a
Bölcske csapata tartotta mag áná|.

Kulön díjazásban részesult a gólkirály, aki - szinte már kibérel-
ve ezt a címet

Biide István a Sarki kocsmajátékosa lett 27 találatával.
A legiobb kapusnak

Tóth Miklóst a Finis háló rét
a legiobb mez nyiátékosnak

Benics Istvánt azÁrror játékosát,

a legszimpatikusabb csapatnak az idén ujoncként szerepl

Hambalgókat
választották meg a résztvev csapatok.

Köszönetet mondunk a csapatoknak a kilátogató emberek
szórakoztatás áért, a közönségnek pedig a j átékosok biztatásá-
ért, remélve, hogy sikeriil megren dezni a XIV. Erli János em-
léktornát is!

Araczki Antalné Róaa
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