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Faf angoltak a7 ískolá ok
lJ február a mulatságok. farsang idószaka . Az általános isko-

.rlla lraE,omárryaihoz lruen 2007. febnrár 16-árr tartotta far-
sarrgi bátiát. Unnep volt ez kicsiknek és rraE oknak egl.aránt.
Az idei rendezvényerr trjbol ötletesebbnél otletesebb ielmezeket
láthatturr}, es,éni. páros és csoportos kategóriákbarr is. A zsűrri-
nek nem volt könrryűr dolga, anrikor rangsorolrria kellett a krea-
tív és látr,ányos maskarákat. A lrell,ezések a kör,etkezóképp
alakultak:
Egl,éni j elnrezesek.

l. Siin - Szabó [,Iivien
2. Huszár - Hollóssv Dónte.

Szendvics - Komát"otlti Beáta,
páros i elmezesek:

1. Vetít és vászon - I,'arga Erika, Iiarga Aíihálv
2. Gumímacík - Szabó Anna, Bánóczki Dóra

Kukori és Kotkoda - Sánta Olit,ér- I,'órós lliktor

C soport os J elnreze sek :

1. Osemberek - 3.o.sztáIyo5pli
2. Lakodalma menet - 8.osztály.

Indián lrin.lok- Bán Réka, Bak Peíra, Reimann El,o,

:r,,...,'',,.',',,,',,:'.''
': ,,: l.

ósemberek, incliánok

Farsangunk ber,étele: 328.638 Ft lett" melr,et a diákönkormánr.-
zat a tarrulók j ar,ára használi a fel.

Mínden kedves Sziil nek és Szponzorunknak
k sziinjíik áldozatos támogatását !

Sere g Ti lla
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Testtiletí Iés
A ko lt s é gve íé sró l-e l s ó fordu l ó

2. oldal

Bon,ersen! Madocsátt
sikeresek vrllíak a macloc,sai borok

4. oldal

frítrar
Rencl rségi felhív soh

C salok! I,'i g,a77anak !

7. oldal

aEI aéwlM.#,tr&é,ÉE fiafi,r. aM§n v Wtr
Gyermeknqelésí tan csoh

A szobatisztaságróI
3. oldal

W d é hfej l e s zt é sí pr o g r a m kezd dik a bajnoksdg 
,

Ig1, keszíilttink fe l
8. oldal5. oldal
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Kiitt é3ryetés, elsó' forduló
JD q.U. februiir l4-éntartotta idei els tilését Madocsa Község
a Onkormány zat képvi seló -te stulete.
A képvisel -testiilet els ként az önkormányzat 2007, évi

költsétveté sét tune napirendre .

A polgármester asszony a költségvetést az eddigiektól eltér en
két fordulóban kívánta el terjeszteni. Az elsó fordulós targya-
lás célj a az volt, hogy a 37 .669 e Ft-os költségvetési fonáshi-
any csökkentésére - de legalább annak felére - tegyenek a kép-
visel k értékelhet javaslatokat. A vita során a következó hi-
anyt csökkent indítványokat szavazta meg a testulet:

l. A költségrletés kövekez tárgyalásáig az intézmények ve-
zetót ( Áhalános Iskola, Óvoda ) és ai ont ormány zat tiszt-
ségvisel i saj át tntézményeik von atkozásában dolgozzak ki
a kiadáscsökkent j avaslataikat pl. létszámleépítés.

2. A testulet megszavazta. hogy a miiködési kiadások csok-
kentése érdekében az önkormányzat saját tulajdonában 1ér,

fóldteriileteket értékesítsen. ki kell mutatni ennek mértékét
és bevételi old alát.

3. A testulet döntött abban, hogy akóztemet fenntartásíra az
önkormányzat vessen ki temet i járulékot, ha ezt az idevo-
natkozó jogszabályok lehet vé teszik.

4. A testtilet döntött abban is, hogy a 2007. évben nem támo-
gatja a madocsai általános és középiskolások, valamint a
fels fokir iskolában tanulmányokat folytató diákok tan-
konywásárlását. (Ez a tavalyi évben tanulóként 3,000 Ft-ot
jelentett. Ez nem érinti a központilag biztosított tankönyv-
r,ásárlási kedvezményt. )

5. A testtilet megszavazta, hogy a Jewz teryen javaslatot az
önkorrnányzat tulajdonában lévó bérlem*y.k bérleti dUá-
nak emelésére, Ennek érdekében terjessze'eló a lakások és
helyiségek bérletére vonatk ozo önkorm ányzati rendelet
módosítását.

Mar most dontött a képvisel -testtilet az önkormany zaí kóz-
intézményeinek 2007. évi bérleti díjáról, amelyet az alábbi
táblázatban fo gl alok össze :

Fatuház

Családi rendezvények Bérleti dí.i

lakodalom céljára (egész épiilet 3 napra) ?l ,l20 Ft+ea
lakodalom célj ára (nagyterem 3 napra) 17 .820 Ft+Áfa
egyéb rendezvény (naryterem 1 napra) 8.580 Ft+Ára

eryéb rendezvény (kisterem l napra) 4.920 Ft+Ára

hiit kamra 4.620 Ft+Áfa

Bemutat , hivatalos rendezvény 1.440 Ft+Áa
nagyterem I orára 720 Ft+Ára

kisterem 1 orfua 550 Ft+Ára

M vel dési Haz

Arus, bemut at , hivatalos rendezvény Bérleti díj
Mozi el tér 1 oríra 660 Ft+Ára

Sportcsarnok

Spo,rtesemények Bérleti díi
T bb csapatos, tobb órás rcndezvény 5.280 Ft/óra
Kiscsoportos bérlés máj. l. -t 1 aug. 3 1 .-ig

szept. 1-t l-ápr. 30-ig
2.640 Ftlora
3.960 Ftlara

Nappali tagozatos tanulók bérlése l ,320 Ftlora
Ugyancsak a koltségvetés részét képezte, hogy

megsz uvazta a madocsai Általános Iskola felirjíiási

elkészitését. A benyirjtott árajánlatok közul a képvisel k a Há_
mori, Építész Iroda Kfl érajanlatát fogadták el 980.000
Ft.+AFA összegben.

Ezt követ en tarryalta a képvisel -testtilet az önkormányzat
Szerv,ezeti és Mtiködési Szabályzatárol szóló önkorm ány zatt
rendeletet, amely a testtilet miiködésének legfontosabb uabá-
lyait tartalmazza. A rendeletet az el terjesztó kiegeszítéseivel,
és két módosító indítvánny aI a képvisel k elfogadtak.

Végezetul a képvisel -testi.ilet elfogadta 2007 . évi munka_
ten ét, valamint a köztisztvisel k teljesítményértékelésének
alapj át képez kiemelt célokat. -HGJ-

Kiitt égvete , filá odík fordutó
niladocsa Kozség Önkormányzat képviseló-testtilete soron

.l7 akövetkez i,ilését 2007. február 28-án tartotta. A napiren-
dek ismeretében a lakosság részéról is viszonylag na , volt az
érdekl dés" íg, több hozzászólás is elhangzott az á||ampolgar-
ok részérol.

A lej art határidejií határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót követ en keri,ilt sor a 2007 évi kiiltségvetés IL fordulós
tárgyalására és a kiiltségvetési rendelet elfogadására A
képvisel k által megszavazott koltségcsökkentő tényezók alap_
ján a Hivatal a költségvetést átdolgozta. íg} a képvisel -testtilet
a rendeletet végs formájában 22.069 e Ft. kiiltségvetési hi-
ánnyal elfogadta A költsegvetéshez kapcsolódóan a képvise-
1 -testiilet az ön}cormányzatná| alkalmazásban lévó dolgozók
tekintetében 6 t létszámcsökkentését határozta el" tovább á az
örrkorm ányzati bérlakások, r,alamint nem lakás célj ara szolgáló
helyiségek bérleti díját 25 aÁ, illetve 20 %-kal megemelte ^ ezál-
tal módosítva Madocsa Községi Önkormányzat tulajdonában
Iév lakások és hel,viségek bérletér l szóIó 2l|994.(IV. 1.) szá-
mit rendeletét. Döntott a testiilet anól is, hogy a temet fenntar_
táshoz kapcsolódó j árulékot a lakosság részére nem veti ki,
mivel azt ajelenlegi jogszabáIyi rendelkezések nem teszik le-
het vé.A kóltségvetés részeként tárgyalta a képvisel -testtilet
Dunafól dvár, Madocsa, B ölc ske g-J* ermekj óléti a lap szol gált atá -

si intézményfenntartó társulás 2007.ér,i köttségvetését is. A
feladatot l t családsegít látja Madocsa és Bölcske község-
ben, Miután ezen a terlileten a normatív támogatás elegend a
tarsulás míiködtetésébez és a tarsulás kóltségvetése is biztosít-
j a ezt. a képvisel -testiilet irgy döntött, hogy a családsegít
munkájának segítését laptop vásárlásár,al segíti.

Nem kevésbé fontos napirend következett ezután, a kiizség
iv viz hál natának íizemeltetését blztosító szolgáltató kivá-
lasztása.Ezt korábban a dunaföldvari DUNAYIZ Kft. végezte,
A szolgáltató kir,álasztásáva| a képvisel k részletesen foglal-
koztatrr a testuleti iilést meg eI zóen egy munkaértekezlet kere-
tében, ahová mindkét szolgáltató képvisel jét meghír,ták.
Hosszas vitát követ en a benyujtott ajánlatok alapi án a képvi-
sel -testulét a Paksi Vízmti Kft. aj ánlatát fogadta el.

Negyedik napirendi pontként tárgy alta a képvisel -testulet a
telepiilési szilárd hulladékkal kapcsolatos kiizszolgáltatás
qíját 2aa7. él,ben az eg-}*szei trdtés díiát a képviselók 160 Ft+
AFA összegben határoztak meg. Lz alapszolgáltatáson kívtil -
amely havonta néryszeri trdtést jelent - a közszolgáltató vállal-
ta évente 1 lomtalanítás elvégzését, és l0 alkalommal zöldlrul-
ladék elszállítását. Ez a döntés a képvisel -testtilet által még
2006 decemberében megállapított 4000Ft+AFA lakossági hoz-
zájáruIás mértékét rnár nem érintett e" ez 2a07. j anuár l -t 1 ér_
vényes. E^ követ en a kepvisel -testiilet tudomásul vette a
kiizponti orvosi iigyelet muködésér,el kapcsolatos beszámolót,
és elfogadta azt is, hogy a jöv ben Madocsa község a Paksi
TobbcélU Kistérségi Társulás keretén beli.il lesz tagia a
NEFELA Jéges elhárítási Egyesiilésnek Ez a tagdíj szem-
pontjából jelentós költségcsökkenéssel jar. HGJ

a testiilet
tervének
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-Felhívás!

Jelhivom az érintettek figyelmét,
ll hogy a sulyos mozgáskorlátozott
személyek által közlekedési kedvez-
mény igénybevételéhez sztikséges
kérelem benyuj tási határidej e :

2007. április 30.
A hatarid t követ en közlekedési

támogatásra igény csak akkor nyujt-
ható be, ha a mozgáskorlátozottság
ténye tárryévben következett be.
A közlekedési támogatás igénybevételéhez szukséges kérelem
- és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás - a Polgarmesteri Hiva-
talban Fellinger Jórseíné szociális el adónál kérhet .

-HGJ-
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Fell vá
ll Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szaklcépzó

.rllskola és Kollégium a T.M. MSZH NTI közremiíködésével
" Z ldk n;rves" tanfolyamot indít 2007 március végi indulás-
sa1.

A tanfolyam helyszíne: Paks
tartalma: 80 óra (10 nap)
költsége létszámtól ftrgg en: 20-22 000 Ft

Jelentkezní lehet telefonon, illetve írásban a következ címeken
és számokon:

Csapó Dániel Kiizépiskola, M;ez gazdasági Szakképz Isko-
la és Kottégium
Weiszenburger Józsefné feln ttképzési felel s: 74l3ll-277,
vagy 7W Szekszárd-Palánk Pf. 61. címen, yagy
T.M. MSZH NTI-nél, Bognárné F'erencz Judit niivényvédet-
mi feliigyel 201510-9133 telefonszámán, iltetve 7030 Paks,
Pál u.42. címén.

A pontos helyszínr l, kezdési id pontról és egyéb feltételekr l
a j elentkez k írásban kapnak értesítést.

Egyuttal felhívjuk az érintettek figy-elmét, hogy a lejárt ziiltl-
kfinyve engedélyek érvényesítésére a T.M. NMNK ery napos
továbbképzést szervez március 23-án Palaon.

Érdekl dni és a továbbképzésre jelentkezni (írásban vagy tele-
fonon) a

T.M.NMNK Terpó István titlc[r: 301346-2644 számán, yagy
a T.M. MSZtrI NTI Bognárné Ferencz Judít niivényr,édelmi
feliigyel 20/510-9133 telefonszámán, illetve 7030 Paks, Pál
u. 42. címén lehet.

&pífi,m
Isrnét,Órl zefeI)eltek

a madoc aí borok

Varga Mihály
Dr. Tóth Mihály
Hanák Leó
Bán András
Tomolik Janos

arany Kovács Ferenc
arany Csepregi Lajos
arany Hanák Leó
arany Tomolik Janos
arany Látos Péter
arany Dr. Tóth Mihály
aíany Tilki Péter

aranY
arany
arany
arany
aran_Y

l
4

arany
arany
arany

aran,Y

arany
arany
arany
aran},

aranv
arany

1 aranv
1 arany

Tomolik János
szintai Ferenc

Jebruár l6-an kerult or a madocsai bor-
versenyre, amelyet inrmár 35. alkalonr-

mal rendeztek me g a szólosgazdak.
A szen,ezók az el zó napon elvégezték a

borminták begvqtését, amelyek száma tava-
lyi l 22-r I 136-ra emelkedett.

^z 
érdekl dés növekedése e&vre inkább

meger síti a szen,ez ket abban. ho&u a bo-
ros gazdák igénylik a szakemberek r,éleménvét. igénylik a hoz-
záértók tanácsait, amelyekkel még inkább tökéletesíthetik a
bortermelési szokásaikat, borkulturájukat. A mostani megmé-
rettetésen is elismerést kaptak a gazdft a borbíra}iból álló zsií-
ritol, hiszen sok jó min ségti, zamatos minta érkezett.

^z 
eredmények az eg},es kategóriákban a következ keppen

alakultak:

Fehér bor kategófia
58 minta érkezett, ebb 1 14 tráí}y, 15 eziist" 7 bronz helyezés
szuletett.
Aranyéftnes gazdák:

Kovács Ferenc 4 arany
Vaj cs József 1 arany
Gelencsér Sándor 2 aran_v

Csek József 1 arany
Jakab András l aran_1,,

Helyezettek:
l. Kovócs Ferenc 2. Vajcs Jóaef 3. Kovdcs Ferenc

V r sborkategória
54 minta érkezett, 18 arany, 10 eztist, 1l bronz be|yezés sziile-
tett.

Arart"v-érmes gazdák:

Jakab András
Bacs Sandor
Puch József
ifi. Csapó János
Bán András
Horváth Róbert
Juhász István

Helyezettek:
1. Jakab András 2. Bacs Sándor 3. Puch József

Rose bor kategória
14 minta érkezett,5 arany, 5 eztist, 2 bronz eredmény sztiletett.
Aranyéftne.g gazdák:

Csepregi Lajos
Jakab András
Ekecsi Janos

Helyezettek:
I. Csepregi Lajos 2. Jakab András

Ó ftenar bor kategória
6 minta érkezett, l arany ,2 ezist, 3 bronz helyezés szuletett.

Aranyérmes gazda: 1. Gelencsér Sóndor

ó vijr s bor
4 db minta érkezett, ebb l 2 bronz helyezés szuletett.

A díj ak átadása és a nyilvános eredményhirdetés a március
l0-én megrendezésre kertil n napi és borkóstolói bálon törté-
nik, melyre szeretettel várnak mindenkit a szerv,ezók.
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zobatísztasátt01
il szobatisztaság kialakulá-

ansa nincs életkorhoz kötve,
de hároméves korára általában
csaknem minden gyermek azzá
válik. Kisebb ,,balesetek" vi-
szont még eztán is el fordul-
hatnak.
Minden sztilőnek nagy kérdés,
hogy mikor is kezdje el a szo-
b atisztasá gra nevelést.
A biliztetés elkezdéséhez a

gyermeknek mind fizikailag
mind szellemileg meg kell
érnie !
A szoktatást a}ikor érdemes
elkezdeni, ha a ryermek vala-
horyan képes j elezni az íngert.
Sok gyermek rövidebb-hosszabb átmeneti id re
,,félszobatisztává" válik, azaz a vize|etét bilibe vag}, vécébe. a
székletét azonban még a pelenk ába ilríti. Ez az id szak akar
ötéves korig is tarthat, és nem jelent fizikai vagy pszichés be-
tegséget. Ötéves kor után azonban érdemes on'ossal konzultál-
ni.
A biliztetést soha nem szabad er ltetni. El ször mutassuk meg
a ryermeknek az ii tírgyat és próbáljuk meg vele megértetni.
ho&v mindez mire való. Ne lep,ódjtink meg azon, ha el ször a
kisg;,,ermek nem ,,rendeltetésszedien" használja majd a bilit.
Az irj tárgy ugyanis kiválóan alkalmas az apróság szemében
j átét<ot< tárolás étra.

sokan elr ször pelenkástul tiltetik rá a bilire a gl,y*ermeket. Ez is
jó megoldás. Minden esetben, a kezdetekben az ismerkedés a
lényeg, nem pedig az,hogy varázsutésre a bilibe ,.produkalion"
a ryermek, ezért eleinte ne is varjunk sokat. Az is el fordulhat,
hogy a kicsi akkor végzi el a dolgát. ahogy föláll a bilir l.
Ilyenkor ultesstrk vissza, dicsérjtik meg. El bb-utóbb kialakul
benne a szokás.
A szoktatás id szakában naponta többszór, de csak róvid id re
(2-3 perc) iiltesstrk rá a gyenneket bilire vagy vécére. Egy szer
csak eljön az a pillanat, amikor ott végzi el a dolgát-de még
inkább véletlenszerii. Ilyenkor kell ttirelmesnek lenni, mert
el fordulhat, hogy akár napokig nem fogja megismételni a
,,,produkciót".
Mindezek mellett nagyon fontos, hogy a g;vermeket időben a

tisztaságra szoktassuk. Dolga végezetével töröljuk meg a pop-
siját és mossuk meg a kezét! Tudatosítsuk benne. hogy ezek a
dolgok összetartoznak, és mindig el kell végezni ket.
Altalában el szór a bilire szoknak rá a gyennekek, és csak ez-
után követk ezik a vécé, de az is el fordulhat. hogy a bilizési
fázist kihagyják. Ilyenkor érdemes megkönnyíteni a dolgukat:
használjunk WC-sztrkít t, és tegytik oda fellep t is, hogy az
apróság önállóan használhassa.

De mikor is kezdlak el a szobatisztaságra ftevelést?
A kisgyermek fizikailag leghamarabb 18 hónaposan érett a

szobatisztaságra. Ekkor már tud biztosan ulni, guggolni, képes
hosszabb ideig egy helyben maradni. valamint a széklete és
vizelete trdtését akaratlagosan is tudja szabályozni. A szoba-
tisztaságra való szoktatás akkor szokott eredményes lenni, anri-
kor a kicsi kezd érdekl dni a nagyok ez irányir ténykedései
fel l, és más dolgokban is után ozza a feln tteket. Siker varha-
tó, ha jelzi, hogy kakilt, pisilt, ha kéri, hogy veryék ki a pelen-

Avizitdiifól
2007. februar 15-t l a házionros-
nál, fogászati rendelésen és a szak-
orvosinál, illetve a korlrázban töl-
tött napok után 300 Ft vizitdíj at

kell fizetrri.
A /8 évnél fiatalabbaknak to-

vábbra is ing,,enesen jór az otyosi
ellátás. A diiat kézpénzben kell
megftzetni az on osnál illetve a

kórházban. A beteg a vízitdii befi-
zetésér l számlát kap. A 20. onros látogatás után lehet ség lesz
arra^ lrogv a beteg a 2l . alkalomtól fizetett összeget a hell,i
önkormán.vzattól visszaigényelje. Ezért naryon fontos, hos,. a

számlákat riuiik meg!!!
Ahizion,osi ellátást az a|ábbi rlizitduak megfizetését követoen
lehet igénybe venni:

- a praxishoz tartozo biztosítottali - 300 Ft,

- a körzetbe bejelentkezett tartózkodási hellyel rendelkezó biz-
tosítottak - 300 Ft,

- az eI zó két pontba nem íartozok - 600 Ft,

- a biztosított kérésére az ellátása indokoltan a rendel n kivtil
történik - 600 Ft,

- a háziorvosi ugyeleti ellátás vizitdiia - 1000 Ft,
IlIem ke ll vizi td í.i at .íi ze t ni :

- l8. élet év alatt,

- ha az ellátást , surg s szukség indokolj a,

- kötel ezój árványugyi intézkedés esetén"

- terhesgondozás esetén,

- célzott sziíróvizsgál at végzése - berendelés alapi án,

-tartós kezelés részét képezo ellátásért,

-Cukorbetegek, dagarratos betegek. pszichiátriai betegeknél,
ha az alap betegséggel kapcsolatos a kezelés,

-házíorvos által rendelt és a nóvér által végzett kezelésénél.

- vesebetegek dialízis kezelés
Tájékoztat|uk betegeinket. hog1, a vizitdíj nem aházionos jö-
vedelme, hanem a TB j árulékhoz hasonlóan, az Egeszségb izto-
sítónak az Országgyilés által a torv,ényben elrendelt ber,étele"
amelyet a btztosító a híaiorv,osi szolgálat miiködésére fordít !
A viziídíj visszaigéry,lésekor a 20 alkalomba a háziotyosnál és
a fogon,osnal fizetett díjakat lehet beszántítani. A szakrendelé-
senfizeíet díjakat ktilon kell - szintén 20 alkalotnig - számítani.
A vizitdü fizetés aloli mentességet nem a házíon,os. hanem a
j ogszabál,vok állapíti ák meg.

A fenti adatok az eddig megjelent jogszabály alapjátt íájékoz-
tató jellegíi, módosíí.ás esetén a rendelóben a faliujságon, és a
he lyi lij ságban táj ékoztatásí adunk!

kából. - Bérces Nóra -
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Gazdátkodók fi gyelrnébe
l ? árhatoan 2007. április 15-t l indul a 200612007 . évi agrar-
7 kornyezet-g azdáIkodási páIyázatok kifizetési kérelmének a

benyirjtása, ery adatlapon szerepeltetve a teniletalapir támogatá-
si igény beadás ával.
Részletesen a térképek és az adatlap meglelenésekor lehet tudni
majd az igénylés kritériumairól. A beadási határid :

május 15. lesz, de ez nem zárJa ki az esetleges változtatást.

Az stermelók által rnár ismert tény, hogy az igazo|vanyok
érvényesítésének határideje március 20.
Ez az id pont azoka a termel kre vonatkozik, akiknek 2007.
j anuár 1 . és március 20. között volt árbevétele, illetve támo gatá-

si összeget utaltak a számlájukra. Akik kés bb várnak bevételt,
azok,nak év közben is lehet érvényesíteni az stermel i igazol-
ványt.

Ű i Magyaror saág Vídékfejlesztésí
Progfam 2OO7,2OI3.
n kovetkezó 7 éves periódusban hazánk minteg;, 5 Mrd eu-

r/lró, azaz körulbelul 1300 Mrd Ft uniós forrást használhat
fel, amely teljes egészében az agrírtuffi, a vidéki kórnyezet és a
vidéki térségek fejlesztésére fordítható. Az összeg hatékony
felhasználásával lehet vé válik, hogy a megkezdett szerkezet-
váltás folytatódjon, a vidéki térségek leszakadása lelassuljon, és
megke zd djön ezen teruletek társadalmí- gazd asá gi felzárk ozása
is.

^zUj 
Mag,y*arország Vidékfejlesztési Stratégiai Ten, a 2a07-

2013 kózötti idoszak legfontosabb agrar-vidékfej lesztési straté-
giai irányait foglalja össze, mely irányokat tovább részletezve
és intézkedés-szinten az Uj Magyarország Vidékfejlesztési
Program tartalmazza, A Program a Nemzeii Vidékfejlesztési
Terv (NVT) és az Agrar- és Vidékfejlesztési Operatív Program
(AVOP) meguj ított továbbélése.

A stratégíában az alábbi 4 t fejlesztési irány, intézkedéscso-
p ort kertilt me gha tár ozásr a:

a mezóg,azdasági és erdészeti ágazat versenyképességének
j avítása,
- a környezet és vidék fejlesztése,
- a vidéki élet min sége és a vidéki gazdaság diverzifikálása,
- a LEADER program.
A felsorolt célok megvalósulását azŰj Mag;,,arország Vidék-

fejlesztési Programban foglalt intézkedések szolgálják, melyek
egyirttal a következ 7 évben tárnogatandó tevékenységek körét
is meghatérozzák. Az egyes intézkedésekhez támogatási iogcí-
mek tartoznak. melyek részletesen tartalm azzák a támogatható
ter,ékenységek körét, & jogosultság kritériumait és a támogatás
mértékét is.

A véglegesítési folyamat Lezárása után az e|fogadott támoga-
tási jogcímek és a jogcímekben hivatkozott Irányító Hatósági
Közleményének a Földmiivelésiigy és Vidékfej lesztési Ertesitó-
ben jelennek majd meg. Emellett elérhet k lesznek a

}i}:}Ily,í}JI_]-.h]J, valamint a i,}:3.}}!,í,],:J#}s0_ *h honlapon i s.

A támogatási jogcímek meghirdetését követ en a jogcímekben
hivatkozott Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közle-
ményeit és formanyomtatványokat a !:{ *\Ll3}"1i}t,.. *"}:,hjt honla-
pon találja majd meg.
A véglegesítési folyamat állásáról, Iezárásáról folyamatos tájé-
koztatást adunk a $j:Ií}_t..í"ij.IÉ..._hJI UM\IP rendelet-tervezetek ro-
vatban, valamint a r,vwr.,,,.st,r,s,l"c""sjil.1'}:n,t..lru és a

r.vlLri . ío grem,í'r,nr. hH honlapokon.

ffimaexer"#,u&

gazdaságfejlesztés segítsége. Dun a _ Mecsek2006-ban prioritást élrlezett a
munkahelyieremtés, a teleptilé_ Teriiletfejlesztési

J.f,*:Fff!,,iil ry: 7030 *liHTí#, 95
Atomer mu Zrt. évente 500
millió forintot bocsát az alapitvány rendelkezésére " ezt a tátno-
gatást öt ér,re garantálta.

Az alapítvány a hazai nuliléaris létesítmények körnvezetében.
tor,ábbá a hulladéktároló-lrelyek kutatásában érintett telepulés-
körben miiködik. nevezeten Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és
Ptispökszilág1, körzetében. A felsorolt térségekben hatvan tele-
pulés található" melyek összlélekszáma 136 ezer fó. Az érintett
önliormányzatok, azok társulásai, továbbá a közigazgatási teni-
letukön muköd intézmérryek, köáasznb szen|ezetek" cir,il
szervezetek. eg,v"esuletek és gazdálkodó szer\íezetek kaplratrrak
páIy iuati rjton segítséget mindazon tevékenységukhöz, amel,vek
az Llapítvanv célj aival eg;,értelmiien összhangban állnatrr.

Ebben az évben az alapítványhoz l74 pályíuat érkezett,
amelyb l 95 nyert. A krrratórium 435 millió forint tánrogatás
odaítélésér l döntött, amely a térségekben mintegtr 1,7 milliard
forint fej lesztest generált. A telepulések összefogását l,alósítj ák
meg például azok a pályíaatok, amelyek a csapadékviz e|veze-
tés problémáját
mikrotérségi ugyként kezelik. Sikeres volt a térségeken áthi;zo-
dó kerékparutak létesítése, továbbá a közteriiletek kaszálását
megoldó gépsor. amelyet több teleptilés közösen vásárolt meg.
Turisztikai szálláshely ek, kiállítások. vendé gl átóe g1,,sé gek j ottet
létre. Az alapítvány segítségével 6 irj vállalkozás kezdte meg
míiködését és 87 írj munkahely létesi,ilt.

A Paksi Atomer mii Zrt. által létrehozott Duna-Mecsek Teru-
letfejlesztési Alapítvány 2007 -ben is lenduletesen folytatt a ter,é-
kenységét, amely jó mintává válhat Magyarországon. Mar maga
az alapítvány,is pályázik EU támogatásokra, hog,u ezeket jól
meghatározott célok érdekében továbbítsa a telepulésekhez, a

civilszen,ezetekhez és a vállalkozásokhoz. A paksi recept ki-
próbált, hatékoily, hiszen minden támogatásra fordított 1 forint
további 3-4 forint fejlesztési pénzt hoz a régióba. A példa kö-
vethet barhol az országban, a hangsuly els sorban nem a támo-
gatás na&vságrendién van. hanem a segít tenni akaráson az
életmin ség feltételeinek megteremtése, illetve iavítása érdeké-
ben,

D?. Kocsís István
kuratóríum eln ke
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A tíszta enerEía
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Bemutírtkozunk...
|| z,,Állj Talpra" program 2006.

lfl:unius 8-tó1 miiködik Szek-
szárdon, a Mentálhigiénés Miihely
és az Újra Dolgozni Tolnában
Eg-y*esiilet közremiiködésével, va-
lamint a Tolna Megyei Murrkatigyi
Központ támogatásával.

El futáraként hat éven át a, ,,Űjra Dolgozom Program" míikö-
dött, amely hatékony segítséget nyujtott a munkáltatók és a
munkavállalók e gy m ásra taláIásáb an.

A programban való részvétel OurgyrtS és II\\GYEILES,
azonban aki igénybe veszi szolgáltatásunkat, annak aktívan
eryiitt kell mtikodnie veliink az elhelyezkedése érdekében. Nem
szeretnénk csodatev szerepben feltuntetni magunkat -hiszen
munkahelyeket mi sem fudunk varázsolni-, de aki valóban dol-
gozni kíván, sokkal naryobb esélye van arra, hogy közösen
találjuk meg azt a munkát, ami a képességeknek, elképzelések-
nek legintiább megfe|el, az elérhet lehet ségeken beltil.
Munkatarsurrk négyszemközti személyes beszélgetések kereté-
ben foglalkozlk az igyfelekkel. Erre van szukség, mert minden
emberi élet egy egyedi problémamegoldást kíván, és effe az
ilyenfajta ,,intim" jelleg a legcékavezet bb. Mód van aTra, hogy"

megisme{ie a segít az igyfél élethelyzetét, emberi er fonásait,
és egyiitt térképezzék fel a lehetőségeket, és alakítsanak ki egv
munkavállalási jöv képet. Természetesen ehhez egyszeri talál-
kozás nem elegend .

A fentiekkel párhuzamosan a munkáltatói kapcsolatokért fele-
lós murrkatársunk járja a környéket. és személyes megkeresés
során feltérkepezi a munkáltatói igényeket. elvárásokat. -Mivel
tudjuli, hog"r* manapság a munkáltatónak sem könnyii. ezért
munkatársunk ért figl,elemmel tájékozódik eg,v-egy munka-
hely leépítési gondjairól r,&g,v az esetleges fejlesztési nehézsé-
geir l. Igyekezete szerint naprakész infornrációval rendelkezik
mindazokról a páIyázati és egvéb támogatási lehet ségekr 1"

amelyek a munkáltatót segíthetik.- Ez a fajta informatív segít-
seg a munkáltatók részére nem onzetlen, hiszen azt rrárjuk, hog,v

amennyiben létszámtrresedés, illetve létszámbóvítést ten eznek,
..els ként" j eLezzék felénk.

A munkáltató érdekeit, elr,árásait (nem. életkor" t égzettség.
személyiségbeli jellemz k) messzemen en igvekszun}i figl,e-
lembe venni. hogy me$aláljuk a megfelelo embert a megfelel
lrelyre. Ez a munkáltatóknak el ny, ugyanis jelentos idoráfordí-
tással és költségekliel járhat eg}-eg}, állás betöltésére történo
kiválasztás, Arró1 nem is beszélve. hos, komol1, an},agi és er-

kölcsi lreszteségeket okozhat"
irg} a munkar,állaló, mint
munkáltató részére eg},-e8"\,

i hel,vtelen" esetleg elhamarko-qffifi;,

ALLJ TALPRA
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i l vidéki bázishelveink a követ-w| v l\lvl\r

' kezók: Bátaszék. Tolna. Bony-
hád. Dunafoldvár, Paks,

Dr. Hctngayné Paksi Era
programvezetíí
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A Dél-Dunánt li Regionális Diszpéc er Szolgá-
lat munkájáról

Tisztelt Olvasó!

E"eeüe ITIeg, hogy pár szóban tájékoztassuk a rÁUnSZ
El Alapítvány szewezeti keretei között 2a06. november 2.

óta mirköd Dél-Dunántirli Regionális Diszpécser Szolgálat
munkáj éLr ó|, szerepé róI, hivatásáról.
A hajléktalan embereket segító 24 orás telefonos szolgáIat tobb
mint ery évtizede miiködik a f városban, amelynek mintájára
három éve pályázati fonásból az ország mind a hét régiójában
megalakultak a Regionális Diszpécser Szolgálatok.
A szolg álat célj ai a következók:

- Napi 24 oráb,an miiköd 72l 233-169-es telefonszámon elér-
het uryeleten keresztul fogadjuk a Dél-Dunántuli Régióból
azokat a hívásolrat (lakossági, szakmai, stb.), információkat,
j elzéseket, amik haj léktalan emberekre vonatkoznak,kulönösen
a kozteruleten kdzishelyzetbe keriilt hajléktalan emberekkel
kapcsolatos bejelentéseket. Ezeket rógziütik és az információ-
kat a megfelel helyre továbbítjuk.

- Hajléktalan embereket érint , az életveszély kockázatát ma-
góban rejtó helyzetekben (kivéve surg ssegi egészségugy*i be-
avatkozást igényl helyzetek -* Ment k ) a harom megye teru-
letén (Tolna, Somogy, Baranya) a speciális lcfizisautók mozgó-
sításával a helyszínen segítunk.

- Adontányolrat, felajónlásokat fogadunk a Régió egész terti-
letéról, valamint vállaljuk, hogy ahhoz a szervezethez, zerve-
zetekhez juttaüuk, akiknek a leginkább sztrksége van rá. Az
igényekr l el zetesen információkat ryiijtUnk.

- A keres szolgálat nyt$t lehet séget, hogy hajléktatanná vált
régi barátokat, rokonokat, ismerósoket felkutassunk, tzenetet
továbbítsunk részukre az ország egész teri,iletén.

feróhelyeinek aktuális nyilváníartását, haj léktalanellátó íntéz-
ményekre vonatkozo hasznos infonnációkat g,ltijttink, erzel
kapcsolatoskiadvá-ny-okatszerkesztiink,terjeszltink.

Amennyiben Onök olyan hajléktalan emberrel, emberekkel
kerulnek kapcsolatba, akinek, vagy akiknek a fentebb említett
szolgáltatásokkal segítséget tudunk nyirjtani, hívja}r az alábbi
telefonszámot:

06 72l 233-169
Dtél-Dunántrili Regionális Diszpécser Szolgálat

Fodor Balóa
Dis rpé cs er S zolg dlat vezet

A biatonságos kiizlekedés&t
Ti s zt elt J ár míív ezet ók !
l'!f o\na meryében évente át\a-
lr gosan 90 vemélyséruléses
közuti baleset történik ittas ve-
zetés miatt. A jármiivezet k
gyakran nincsenek tudatában
annak, hogy szeszesital hatása
alatt állnak, ezért kérem tanul-
manyo7z,a az alábbi táblázatot,
amely osszefoglalja, hogy ery
70-80 kg srilyir feln tt az italfo-

gy*asztás utan mennyi id vel
ulhet volánhoz.
Yigyázat| A várakozási id t
befolyásolj a az utolsó étkezés
ideje, mértéke, testsirly, esetle-
gesen olyan betegség, amely
hatással van a felszívódásra
vagy a lebontásra.

Tolna Megyei
Balesetmegel zési Bízottsóg

lngollon
ttlűtkctftar

iu

i Egy lehet ségeí kí-li L8! l
ll lt .tnék Öniiknek,i, n lnel( Unol(n tr,
,; hog! jobb feltételek-,i; 

,n" t JlrIlU J ÉJJvJCüEra-

', kel értékesíthessék:i] ,l
.i:
::.:

i:, .Iiingatlunjuíkut.

- díjmentesen felmérj uk az ingatlan állapotát és érté-
két, bemutatjuk az lngatlant,
- nagy hangs lyt fektettrnk az ingatlan
és propagálas ára,
- minderr irodankban kínálják az ingatlant,

segíttink az adásvételi szeruódésben, hitelét a leg-
kedve zóbb feltételekkel ajánljuk és rugalrrrasan ke-
zeljtik.

+, Elérhetcísé gek: Nagy Zsuzsanna 20/43 7-7 2-72
www.citycartel.hu

Vígyázatc alókIII
lrakson ismét id s embereket szemeltek

I ki a csalók, akik ,,kedve zó áron" lecse-
rélik a lakóházak csatornáit.

A ktilf ldi (román) bádogos, csatorn ázo
munkások a munka kezdetekor nagyon ked-
vezó árat mondanak az id s embereknek,
akik pénzqpórolás reményébpn ráállnak a
kétes tzletre. A meglepetés a munka végez-
tével én az id s embereket. mivel a munká-
sok az tulet megkötésekor csak rész - illetve hamis információ-
kat közölnek. íg} a fizetend összeg akár a többszöröse is lehet
annak. amiben a munka kezdetekor szóban megállapodtak.
Ne d ljenek be! A bádogosok- csatornér;ok csak megrendelésre
mennek Önökhöz ! Ha esetleg háznál keresik meg Önoket
ajanlataikkal, leryenek óvatosak. el fordulhat, hogy csalókkal
van dolguk !

Ha találkoznak ilyen esettel, ielentsék be a Paksi Rend rkapi_
tanyságon a l07. 1l2 segélyhívó számokon illetve a 75l5l0-
640telefonszámon !

, Heísler Judít r. íhdgy.
sajtóreferens

Elfogyasztott ze ze ital várakozási id
egy korsó (5 dl) sor legalább 2-3 ra

egy vizespohár (2dl) asztali bor legalább 2-3 ora

egy kispohár (1 dl) clesszertbor lega ább 2 ra
fé dl v,ermtrt lega ább 2 ra

fé dl lik r lega ább 2 &a
fé dl koktél lega ább 2 óra
fr dl konyak legalább 2-3 ra

fé dl pálinka legalább 3 óra

fé dl lrubertus legalább 2-3 ora

fé dl rvhisky legalább 2-3 óra

fé dl gin legalább 2-3 ra

fé dl rum legalább 3 óra

reklámorUr*u,,,,
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ffi.frF Gs apaturrk mér kiírései
Folytatódott a felkésziilés,

tajtol abajnokság
Í w hónap tornatermi felkészulés után, február közepén kór-
llnUaa kertilt Blatt Pál edz, , akinek hosszabb pihen t trá-
nyoztak el . Nyárig híu;on beltil megoldjuk az edzokerdést, a
következ szezon kezdetéig van id nk dönteni egu esetleges uj
edzó személyér l.
Az uj évben megtartottuk az els két havi elnöksegi tilést.

aho1azaIábbi1ényegeSdÖntésekszii1ettek..
Tudomásul vetttik Besenczi István és Hargitai Gergely

távozását. Az ifib 1 elment Oláh Renátó, az U-14-b l Szabados
Adrián, Oláh Dávid, P.]Kovács Dániel. Kovács Gábor,hozzánk
ery uj játékos érkezetl, Szucskó József Györkónyb l.
- Tavasszal valószíntileg nem tudunk az U-14-s csapattal

kiállni. mert a távozók helyére eddig senki nem érkezett.
Az ifisták edzóje Böde lesz, az U- 17-seké Vörös Zsolt. a
fuvaro zás Bwanya Gyula Vállalk ozo révén történik, kisbusszal.
(l40Ft/km)
- 

^z 
elnökség elfogadta az elmirlt év pénziigyi mérlegét, és a

2007-s pénziiryi tervet. Mar most látszik, ho&v uJ mezekre
nem telik, pótlást vásárolurk csapatainknak, né&v-né&v db
piros és fehér meá valamint 4 pér piros zoknit a feln tteknek,
l0 db fekete nadrágot és l0 par fekete zoknit az ifistáknak, 10
pár piros zoknit az U-l7-seknek. Ezenkívtil labdaliat kell
vásárolnunk.

A pálya belsó kedtésének magasítására az idén nem lesz
költségkeret. Meccsek idején a játékos ktjárót miianyag
kordonnal jelöljuk ki, a biifé is miianyag szalaggal lesz
lekerítve.
- Meccsek idejére a szövetség elvárása szerint meger sítjuk a

rendez i gárdát, itt els sorban önként j elentk ezó
hozzátartozókra, szulokre számítrnrk.

Edz mérk zések eredményei

Madocsa-Dund Mvór STE 2:2 (2:I) Gollovó: Bijde 2

h{uller-BakA, TO4ék, Szili Z, (Araczki Auila) lrórós Zs-
Szucskó, (Araczki I) Aradi, Araczki Antal, Tancsa-Bóde,
Wdinszki

Hideg szeles id ben zajLott le az els edzómérk zéslink, a
játékban egyaránt voltakbiztató jelek és gyermekes hibák, amit
még van id javítani a bajnoki rajtig. Sérulés és eryéb ok miatt
négy lltányzónk volt, Szili Lajos, Taba Gábor, Tóth Róbert és
Sánta István, bízunk benne, hogy Veliik hamarosan er södtink.

Madocsa-Paks U-19 0:4 (0:2)

h{tiller-Baka, Szili L, Sánta, Voros Zs-Szucskó, (Araczki I) Ara-
di, Araczki Antal, Taba-I,ridinszki, Araczki Attila (Haag)
Ismét hideg szeles id fogadta a csapatokat, a Paksi FC fiataljai
jobban alkalmazkodtak a ktils körlilményekhez. ajátékukon is
látszott, hogy hetente ötször edzenek. A második félid máso-
dik felében er nléti fölénytik is kidomborodott és ha nincsenek
Muller kapus bravirrjai még sirlyosabb lett volna a vereség.
Ezuttal is tóbb hiónyzónk volt, Szili Zoltán, Töúék Péter, Tótlt
Róbert, Tancsa Tamás és Bode István.
Bízunk benne, ho4y március 4-én a Géderlak elleni fópróba
jobban sikeríil.

.Lénórt Gyula -

Március 17.

78.

25.

Áprt s 1.

8.

75.

22.

29.

IVIdjus 6.

73.

20.

27.

J nías 3.

I0,

17,

I1.30 Szeksz rd- Madocsa

] 5. 00 Madocsa-Dun uszentgytjrg},,

l5.00 Ozora- Mudocsa

I 5. 30 Madocsa-Bdtaszék
l5.30 Kajdacs- Madocsa

I .00 Madocsa-Őcsény
]6.00 D.f ldvór- Madocsa
1 6. 3 0 Maulocsa-B,lcske

16.30 Tolna- Madocsa
] 7.00 Madocsa-Tevel
I7.00 Majos- Madocsa
I7.00 Madocsa-Gerjen

I7.00 Kakasd- Madocsa

17.00 Madocsa-Decs

17.00 D.kiiml d- Madocsa

Iníren fotytatják
A bajnokság szi végeredménye

1. Szelrszárd UFC. 15 10

2. Tevel SMI(. 15 10

3. Őcsény SIí 15 g

4. Biilcske SE. 15 9

5. Bátaszék SE. 15 8
6, Dunaszentgyiirgy 15 7

7. Dunaíiildvár FC. 15 7

8. Decs KSE. 15 7
9. Dunakiimltíd 15 5

10. Tolna VFC. 15 5

1l. Madocsa SE. 15 4

12. Kakasd SE. 15 1

13. Majos 15 4

14. Gerjen SI(. 15 4

15. Ozora SE. 15 2

16. Kajdacs SE. 15 2

3 242
2 338
4 2 30

3 340
5 2 40
5 336
2 626
2 627
5 520
19L7
4 729
3 820
2 926
11025
21128
2 11 22

10 33
17 32

14 31

16 30

26 29
19 26

22 23

30 23

21 20

35 16

36 16

28 15

43 14

43 13

558
51 8
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