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Polgárme terí értékelés a 20O5,iis esztend6iróíl
T'isztelt Olvusók, Kedves Mudocsaiak!

I smét eltelt, egy év. ez lehetoséget arJ arra. hogy eltoprengjí,ink
I a megtett uton. és elóretekintstirrk az elkovetkezend id -

szakra. Ug_r- gondcllom" hog}, érdemes visszatekinterrtink az
elmult. eszten(lóre. nenlcsak az,érl. mert e nélktit nem létezik
tervszeru munka. hattetn azén is, mert 9z az esfiendo is sike-
resrtek rnondlrato

M egállapíthatjuk, hogy minclen baj és pénziigyi megszorí-
)ll } tás ellenere rrrtikodik a teleptilés, és bár kornoly nehézsé-
gek rirán. de, néhán1, kisebtl ter[ileten sikerí,ilt elorelépntink"
Nagyorr ttehez gazdaságr évet zártunk december 3 l -én. Az orr-
ktlrrnátty,t.at a7 tntézményerttek m krldesét elég nehezert, sok-
zor átmeneti tritelek rgérlybevételével tudta csak biztosítani.

F,n,e szárnitanl lehetett. ntivel a testtilet forráshiányos koltség-
vctést fogadott el az év kezdetén.

Az átmenett fittanszirozási gondok megoldására igénybevett
hiteleket az, onkormanyzat év kozben rnindig vissza is fizette,
tehát ezekbol év végére hitelállomány nem képzódott. Elmond-
hatiuk, lrtlgy a,z intéznrérryernk" miikodéset az onkormányzat a
nteg,szokott szintert b iztrlsitotla.

fl z. ev ftllyaman nehány íbjlesztési felaclatol. ís sikertilt pá-
#a lyázatt penzek megnyeresével megvalosítani.
lly*err í,bladatok voltak,

-az alst) tagozatos iskola akadálymentesítése (1.37 I.000. [,-t,)

-íogorvosl rendeló tbluiítasa (2.000.000 t;t)
-Kis utca, also sz.akaszárl az utburkolat fbl jítása és e csapa*
dekvi z elvezeto arkclk, rerrdbetetele. (5.0B9.0a0.I;t)
-Fti lltca t.elies utburkolatának tblujítása és a vizelvezeto ár-
kclk rertdlretetele. t 

q".j 8 3. 000. l;'t )
-tjlkészi,ih. a talu. teleptilósrendezési terve; a terv koltsegvetés-
enek nagy reszét rs ebberl a,t, évben fizetttik ki (3.625.000"I;t)
-}1,lkésziilt tcrvabba a F'aluház teljes fblujitása ;t Paksi Atom-
er:orní.i Ilt tárnogalásával { l 1,7B9.()0() I;'t)

-Ktaclasra kertilt a Madclcsa Monográfiála e konyv, amely
ilecerntrer, 12-en .ielerrt rneg B00 peldánybarr. q kiadás kolt-
ege, l ó8E.0()(} l.-tj

11 í'bIsttrtrtlj ibilesztésr í'bladatokra összesen 35, I45.000 Ft-elt
r/r. íbrdítcrtlunk" és ezekhez a fbladatokhoz 23.072.000 [i't

páIy a,tat l támo gatast s r ke ri.i lt o s sze gy tij ten r .

z elózó éveklrez lrasonlóan, ebben az évben is l-| rnillio
Ft támogatást adtunk a Sportegyesí,ilet ill. a Néptárrc

Egyestilet részére.

n sikerek és a megvalósult tervek mellett beszelntink í<ell

.nkudarc ai nkró l, s ikerte len páty ázatai nkró l i s .

Sajnos szertefbszlott a régen dédelgetett álom, mégpe dig ar_."

hogy a volt TSZ székházbol felso tagozatos iskola éptilhesserr,
Az onkormányzat elkészítette az iskola terveit, és két alkalorn-
mal adott be pá|yázatot a kivitelezési koltségek megszerzése
céljából, de sajnos mind a két pályázatot elutasította a bírálcl
bizottság. Ezek :-.neretében a kepviselo testiilel decemberr
testtileti tilésén ugy határozott" hogy hasznositásra
(bérbeadásra ill. eladásra) meghirdeti az épuletet.

Nagyon nehéz volt a testi,iletnek ezt a dontést rrreghoznl. iJe

kénytelenek voltunk a realitásokat tigyelembe venni. es nerTt

láttunk lehetoséget a további pályázásra. mivel aá a gyermek-
létszám alakulása sem indokolja, hiszen évrol-evre csokken

il kovetkezó években torekedntirrk kell a rneglévó ltlsöt
enalsó tagozatos iskola éptiletének kclrszertisítésére, hogy az
még lrosszti évtizedekig megí'eleljen az elvárásoknak.
lrel kell késztilni arra, hogy a 2006-os év sem lesz könn_v"eLrb.

mint az elózó volt. Sajnos a koltségvetési tátttogatásurrk a7

elózó évtol 16 millió F't-tal kevesebb. ez a tény nrég inkább
nehezíti íntézményeink mtikodését. Ennek ellerrére szeretnérrk
az évet lendi.iletesen, pozitívan, energikusan kezdeni.
A tervekkel megvalósítandó í'eladatokkal teli évet rnég színesi-
ti ket 1eles évfbrduló is' mégpedig az idén lesz a Reformáttrs
'femplom 200 éves, és ugyancsak ebben az évben tinttepc,lúrrk
egy másik jeles eseményt, a néptáncegyíittestink 60. évtbrduicl-

iát"

Q n az évet ezekkel a jeles évfordulókkal és azok rnéltci t-itt-
1-'n plésével kívánjuk még emlékezeteseblre tettni" nrtnclert
madocsai részére. Szeretnénk, lra a 200ó-os ér, nemcsak il" vá-
lasztások éve, hanem az évfordulóké,, a visszaernlékezeseke is
lenne.

Gelencsérné'I'oInui Kldra
polgdrmesíer
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íIah,et rralí&írtft
Vátt ozott a csal ádáínogatásí

rend zer
il z, tlrszággyules dörrtött. kI

r/l,.csalácltántogatási renclszer
átalakításáról. A változás lerrye-

He, hogt, a csalirdi pótlék. a tele-
prilesl örtkonnanyzattlk. által fu-
ivositott rendszeres gyermekvé-
tlelrni támogatás, valamint a csa-
tádi aeJtike;dvezrnért_\, círrtén ren-
delk_ezésre álló fcrrrásclk sszevonitsával" egy uj, egységes c a-
ládi pótlék _rendszer j tl, létre.

Az edclig íblytlsitotl rendszeres gyermekvédelmi támogatás
beépíilí a családi pótlékba" és a7.r egységesen a Magyar Át-
larnklttcstár -f'olrla Megyei'lertileti lgazgatóság íblyósít"ja a
csalárCtrk részére.2006" január l-e után tehát Hivatalunk
ítcm lrllyósit reltdszere g.yerrnekvédelrni támogatást, azl
ktiteles határazattal megsziintetni és errtíl minden érintett
iigyí'elet é rtesitelt t.

Akik eddig a rendszeres gyernlekvedelmi tárnogatás révén
gyerrnekvédelrr,ri kedvezrnényre ( irrgyeíles étkezés, ingvenes
tank n_yv, egyszeri tárnogatás ) jogclsultak voltak,, azok a ttir-
vény ere.jénél íbgva 2006" .iunius 30-ig továbbra is jogosult-
ttak tekinthet k. telrát reszestilnek ezekbett a kedvezmények-
hert

F,IGYb]LEM!
A,z érintett családtlk 20()6. .julius l-t l megszakítás nélktil,

tttvábbra is csak akkor ,iogtlsultak a gyermekvédelmi ked-
vezrnényel<re, ha a,L erre való.iogosultság megállapítása
iránti kérellrttiket' nlég idcíben. tehát 2006. irilius 1-ét meg-
elóziien. berlyu.iták a Polgárnresteri Hivatalba. ( I{a esetleg
efi eIntul;rsztják. a kerelrnet kestibb is benyu.jthatják. de ebberl
az esetberr 2006, óvben nem lesznek jogosultak pl" az egyszeri
tárrtogatásra. arnelyrrek kiflzetése .;ulius hónapbarr torténik! ).

í:::,t"zel kapcsolatban kerem Tisztelt Ugyfbleinket, hogy a saját
ercleki,ikbett, a íblyamatosság btzttlsitása érdekében keressék íbl
.,-r Ptrlgánnesteri Flivaterl szociális tigy intézójét Fellitlger József-
rtelt. ;lkr kérdese rkre ls készséggel válaszol"

_ }eara.ffiftr,a*ir,{
Aalc'Az;sÁcÜcn HIVATAL

TÁfBKozTATón
a, iogi segítségnyrijtás igénybevételének í'eltételeir l

il Jogi segítségnyujtásról szoló '2a03" evi LXXX" torveny
úlbrztositia a szclctálisan rászot,ulok számára, hogy - a ttir-
vénvlren rneghatározatt ktirben és íbrmában - 2004. április
l .- tíil j ogaik érvénrres itéséhez, j ogvitái k m ego ldásáh oz szaksze-
rü logi segítseget kap.lanak. A megyeszékhelyeken, illetve a
l" városhan létrehozott igazságiigyi hivatalok jogi segítség-
nvuito szolgálatai bírállák el a segítsegnyujtás iránti kérelme-
ket, Az tig.v fél az lgazságtigyr l{ivatal által kiadott engedélyezó
határozat bittokában váIaszthat azon jogi segítok koztil, akik a

I ogl segítói nev|egyzekbe be3elentke ztek.

Milyen ti{yekben nvriitható támoeatás?.

A "iogr segito kizárolag peren kív l ad tanácsot, illetve szer-
keszt beadványt, egyeb iratot minderr olyan 1ogvitás tigyben,

*, - amelyben a kés bbiekben per lefolytatására ker lhet sor
(sziikség esetén a keresetlevelet is elkészíti,
- mindennapi megélhetést érinto kérdésekben (bir"tokháborítás.
lakhatási, nyugdíj, munka- és tbglalkoaatási. kciziizenri-dii
taríozás, végrehajtásl tigyek, stb),
- az úgyfélkózigazgatási eljárásban vesz részt, es eliárásr ;ogai-
nak megismeréséhez.
jognyilatkozat megtételéhez szükséges a _jogi szolgáltatás"
- btincselekm ény áldozata, s az ezzel sszeftiggésben keletkezen
jog- és érdeksérelem elhárításához sziikséges a szakjogászi kciz-
remtik dés.
- polgári vagy bi,intet eljárásban rendkiviili jogorvoslati kérelenl
elkészítéséhez sziikséges a segítség,

Kizárt a támogatás például vám. hiteltigyekben. valamlnl
ingatlan adásvételi szerzodésekben, ez utóbbi alól kivéve a lak-
hatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére
vonatkozó tanácsadást.

ki tekinthet rászorultnak. és a rászorultság mértékét l
fiigg en milyen támogatásban részesithetó?

A jogi szolgáltatás díját az iigyfél helyett az állam viseli a
kiivetkez esetekben:

Jtivedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkiil azon sze-
mély esetében" aki rendszeres szociális segélyben.
kozgyógyellátás-ban részesiil, átmeneti szállást igénybe vev(i
haj|éktalan, menektilt, vagy menektilttigyi eljárásban vesz részt.
vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszer-
zésével. honosítással kapcsolatban kér segitséget. és valanrelyik
felmenóje magyar állampolgár volt. csa|ádjában olyarr gyertne-
ket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelml kedvezményberr
részesiil,
Akiknél a családban az egy fóre esó havi nettó jtivedelem nent
haladja megaz regségi nyugdi.i mindenkori legkisetrb iissze-
gét (2006-ban 25.800 íbrintot).
A jogi szolgáltatás megfizetésének a diját az dllam leg|bljebh I
éves id taríamra megel legezi azoknak a rászorulókrtak az ese-
tében. akiknek a havi nettó j vedelnre nem haladja meg a

62.651 forintot (ezaz sszega2004. évi nemzetgazdasági brut-
tó lravi átlagkereset 43 o/o-a').

Hol és milyen formában terieszhet eló a támoeatás iránti
kérelem?

A kérelmet a félnek - az erre szolgáló nyomtatvány kittiitése-
vel, valamint a szi.ikséges mellékletekkel - a kérelmezo lakóhe-
lye szerinti illetékes megyei (f városi) igazságtigyi hivatat jogi
segítségny jtó szolgálatánál kell személyesen benyujtania, vagt,
postán megktildenie. A nyomtatvány beszerezhetij a megyei
(f városi) hivatalokban, illetve let lthetrj a világhálórót
(www.irrr,hu). A kérelem elciterjesztése illeték- és díjmentes.

A iogi szolgáltatás igénvbevétele

Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás. iratszer-
kesaés) nem a megyei igazságtigyi lrivatalok ny jtják. hanem a

jogi segít i névjegyzékbe í'e|vett jogi segit k (iigyvédek. k z-

1egyz k, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek.)

Az engedélyez határozat birtokában az íigytél megkeresi az
általa kiválasztott jogi segít t. A jogi segit i névjegyzék az
Interneten, az Igazságtigyi Minisztérium honlap.lán
(www.im,hu) olvasható.'I'ermészetesen a megyei (fóvárosi}
igazságtigyi hivatalok is bármikor tájékoztatást a<lnak a nev-
jegyzékberl szereplti jogi segít<íkr l, A jogi segítség gyors es
hatékony intézése érdekében t'eltétleniil indokolt a jogi segítovei
el zetesen idópontot egyeztetni.
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Ad ískolában tiirtént
J) tlaa-U uj év kezdod tt. tekintstink mégis vissza. hogvan
a teftek decernlrerbetr iskolárrk utolso, sztinet elotti napjai!

At. adventl tinnepkort a gyerekek karácsonyi mtisora ,zárta"

Az- eloadásra érke,zók lelkét már az elócsarnokban átjárhatta az,

tinnepl hangulat: a szeretet és a boldogság érzése. ugyanis a
gyerekek sajat keztileg készített díszeikb l, mézeskalácsaikból
rertdezett krállítás koszontotte"

A színhánerem zsufolásig megtelt. A fellépo diákok a fiig-
gony mogott izgatottan várták, hogy színpadra léphessenek.
Már rutinos kis színészekként emelték az este hangulatát még
nreghatóbbá" Aki ellátogatott a karácsorryi mtisoros estre. egy
kiilorrle ges é lrnénnyel gazdagodhatott.

Megkezclódott a teli sziinet. A tantermek kitiriiltek, a játék
szintere ahá,zak udvara lett, hiszen, ha feher karácsorryunk nem
ts vellt. a Jézuska késói ajándékként mégis meglepte az apróné-
pet eg), "szemernyi" hóval. Lelkes csapat látott hozzá a hóem-
berépitésnek, rnaj dhíyzták szánkóikat a domboldalra.

L,ecsengtek december utolsó napjai. Dudaszóval, pezsgódur-
ranással léptiir* át az uj évbe. Ú1 tenuek, uj fogadalmak.

Az isktlla novendékeinek viszont már nincs ideitik uj terve*
ket szövogetni a íélévre, nekik ugyanis az uj év harmadik nap-

.1áva| nregkezdodott az utolsó nagy hajtás. Addig is lehet szépí-
teni a iegyeken és rnenteni, ami még menthetó.

A tanev elso lélév utolso napja", január 20.

A íélét, tanulmányt eredményér l az értesítést a tanulók.januar
)7-én kaptak meg

t:,zze| az tllevi koszontóvel kívánok mindenkirrek békés, sike-
rekben gazdag uj évet a tantestlilet és a tnagam nevében!

" t:t.!:ts q ylDtí a pezsq, eLIn aLyztllt n vwv,-zsLéA,
vrt-d,C, V,Oqa ez az é.v Lesz éve,-d Le%obbLéat
T?tvt,tet.,|,, szeyess és ,weu1 vtaQaot Ú,Ltntod,wL,

Íqy vesz szé1: az éved, ha tvtd,sz \ewwe hLww,-."

HíngI M ría

óvodaí l rek
il sztlves zíer elnrriltával vízkeresákor, elttinnek az. tinnep

rl1 íényei. Egy évre ismét dobozokba kertilnek a csillogó dí-
szek. így még szi,irkébbnek tetszenek az amugy is szi,irke téli
napr:lk

hz ovodában is visszazokkentí.ink a dolgos hétkoznapokba.
Kipthenten" uiult erovel, reményekkel fogadjuk az ujesáendo
kihivásait.'I'erveket kovácsolunk, latolgatjuk a megvalósítás
lehetosé ge it. Gyermeke ink fog lalk ortatásának terv ezése fbnto s,
koríiltekinto munkát igényel az óvodapedagógusainktól. Igyek-
sztink kihasználni az évszakokban, népszokásokban, hagyomá-
nyokbarr rejlo lehetoségeket. 'lervezéskor a naptárba tekinttink
és" , - A szi,irkeség ismét derengeni látszik, felsejlenek a fbr-
sang vidám színet. Vízkereszt után ugyanis a farsangi báli sze-
zorl veszl kezcíetét" Most is, mint áItalában, kihasználjuk az
aktualitas adta lehetoséget gyermekeink fejlesztésére. Kittino
alkalrrrat nyujt ,á szem-kéz koordinációjának gyakorlására, a
tinomntotorika fb jlesaésére a ,,korntocskékkel" való kotés.
Ezzel a technikával késztilnek a nagycsoportb an a vidám, szí-
nes cétnabohocok sipkái. Munka kozben el kertilnek a tava|y
ffleglsrnert vers sorai, Szepesl Attilától: .,Vidám legény a bo-
hóc", A heteken itt zajló szorgos munka, farsangi el készi,ile-
tek sot,án az ovó nenikkel beszélgetve, egytitt munkálkodva,
nródjuk nyílik a gyermekeknek a f'arsanghoz kotod , rrépi játé-

keni sorozatot rndított Big Read (,,Nagy Olvasás") círnen ;:]
Big Brother (,'Nagy Testvél:") valóságshow ellenéberr. A Ke-

szítok alapveto célkittizése az volt, hog), ttépszertisítsék az
olvasást. A december l3.-i donto szavazás eredménye szerint a

legnépszertíbb regény A Gytirtik tjra címti 'Tolkien-klasszikus

lett. A BBC- sorozat sikere láttán eloszor a németek (rráluk ls

A Gyurtik Ura gyóz.ótt) majd a magyarok kaptak kedvet a .la-
tékhoz. A magyarországi TOP 12-es listan ot magyar és het

idegen nyelvu alkotás állt" A konyvek kétharmadát az általá-
nos és kozépíbku oktatás tantervet ,,szállították"

Gárdonyt Geza az Egri Csillagok címu gyóztes mu szerzóle
rnint azt a bevezetoben említettem - reíbrmátus gímnáziumbarl
érettsé gizett" I87 4-7 5 . iskolai években a sárcrspataki. rrra.;d

l875 -76. években a budapesti Kálvin térr refbrmátus grmrrázi-
umba járt.Egy kesobbi l898. március 6.-t levelében az íro íg1

ir volt sárospataki tanárainak: ,,Az a magyar szellent., alneí_v a
foiskolának ma is fundámentuma., &z alatt a kis rdó aiall t5

bizonyára nagy hatással volt rám. s hogy ezután a íbvárosLra
kertiltem, egyresrt a pataki félévlrek koszonhetern. hog}, a

budapesti levego nem rontotta meg magyarságorn. "(iárdony i

1897 juniusában telepedett le végleg Egerben. Itt szi.iletett meg
a hazaszeretetet sugárzó szép torlénelrni regenye. Torténelrni
háUér a 16. századi Magyarország zurzavaros képe, tul a rnoh-
ácsi csatavesztésen, melyben az író saját korára, a sz.abadság-
harc utánr széthullott Magyarországra ismer rá" A második
kotet az egri hostettet ábrázolja. Gárdonyi korára vetítve e7. a77
jelerrtette, hogy a magyarság felemelkedésének egyetlen lehe-
tosége a nép osszefogása. A mri megírása után száz, évvei ts
ezt az [izenetet hordozza: az emberek kozos akarata. osszefb-
gása nagy dolgokat teremthet, lehetetlennek látszó fbladatokat
oldhat meg. Az egymás k zti ellentétek feloldhatók. Ez. a ko-
zosség, a haza eloremenetelének egyetlerr lehetosége"

Refbrmátus lelkészként a mti egyházi vonatkozására szeret-
nék még nagyon roviden kitérni. A rnti leEobban isrnefietett"
leginkább megismerlreto egyházi alakja a lutheránus hitűr So-
mogyi Gábor. Az ó személyében testesi.il meg a 16. századik
reformáció. Gárdonyi az ó sz4jába adja az ,,űj hit'" isrnerteté-
sét. Dobó ot kéri ffieg, hogy vigye el a gyermek Gergöt '['or k
Bálinth oz szigetvárra. í"Jtkózben megismerhetjtik a torok dulta
faluját, annak népét (mely a torok hódoltságban íekvó. ..,tli

hitre" tért kozépkori Madocsával is rokon képet mutat'). Gábol
pap Bornemissza Gergely és a Torok ,fiuk tanítómestere. aki
németet, torokot és puskapor készítést is tanít. Hazáia meg-
mentésért indulva halt ffieg', hos alakká változik az olvasc)
elott. Bornemissza Gergely házasságkotéskor is rá ernlékezik a
kovetkezó szavakkal: ,,Az igazi lsten személyérol gondolatunk
sem lehet. Csak értelmét és szeretetét láthatjuk. Az |gaz lsten

A Nagy Kiin}ryr
Három magyar remekmu
l't keri.ilt az elso háronr hely-
re a Nagy Konyv vetélkedó-
ben: az Egri csillagok. a Pál
utcai fi k és az Abigél. Mind-
három író Gárdonyi Géza"
Mcllnár Ferenc és Szabó Mag-
da refbrmátus gimnázium-
ban érettségízett. Szabó Mag-
da Debrecenben fógoirdnok-
ként is szolgá|ta az egyházat"

A 2003-as évben Nagy Bri-
tanniában a BBC Two nagysi-

kclk, hagyornányok, versek, dalok megismerésére. K,A. veltink van".." Léndrd zsursann



,VIa trcsaí t rtnnemcl,ó *4* l" éut, n. srÁw tehmát

",,lW{pel.rffií Ba rí kedves madocsuiukl

f! zúton szeretnék isrnét szólrri minclen madocsai lakosltoz
1lLrhetoséget kaptam aITa. hogy havonta tudjon eljutni kere-
sem és táj ékonatásom mirrdenkihez.

l'eljes szívemmel azon vagyok. és ígérem. hogy mindettt
rnegteszek annak érdekében. hogy templomunkat 200ó -ban
rendbe tudjuk tetetni" Egyedtil nil kevés vagyok etrhez" tn|n.
denkr támogatására sztikségtink van" Januárban megielenteten
levelemben már tudattam, hogy mi presbiterek minderrkit fbi-
kerestink. kéréstinkkel adománygytíjtés céLiából . F,z a telkere-
ses megkezdodott. A gyti.jtést két fbrnrában határoztuk ei, d,/

egyik az egyház részéról megszokott módon tonénó adclmárry-
gyriites. a másik lehetoség pedig az alapítvány által keszítteterr
téglaiegy értékesítése. A gyu_itésbol származ bevétel minclket
esetbett a templorn íblujítását szolgálja. Ahhclz, ttt_lgy a g.v-ujtes

hatékony legyen, tre megvetéssel. hanem megértéssel íbgad.iák
presbitereinket. Kérjí.ik., hogy mindenki lehetoségehez merteri
támogassa ert a nemes célt. mert hiszem a77., hogy rTleg

mindannyiunkban van még jó érzes a nri kis fblunk irárrt, A
gytíjtési munkához és a kozos cél eléréséhez kívánok minderr-
kinek erot és _ió egészséget. V jer F'erencné presbiter

\zántó ,Sáncior ver,se

Valentín
F'aklrak az ága
Kebberl a sz.é]ben"

i.sillag ragyog
A 1i9ftElte e.jben.,

S a holdsugár eztistje
Ablakomba vág,
íiiszetntr* J utsz ekkor
Szep Gyemántvirág.

0lyan vrrlt a lelkenl
Antíg íteíIl táttalak
M int s tet éj szaka,
Dc ntegtaláltalak.,

napra
s rnost télek álmodom,
S fbl tbgok ébredni .. "

Nem tudom nrerjem-e
A fényt én szeretni?

Ezen gondolkodtam.
I]e j aj azí nem lehet.
Mert a sziv nem gondol
A sz.ív az csak szeret!

Szívenl szeret, jolrbarl
Mint bárki mást,
bzért írtam én
E verses vallomást!

Es barhogy is lesz nrajd
[:t sohaseíIl fbiedlek.
S lehet,, hogy ktnevetsz,
De akkor is szeretlek!!! d Iíazh asz n É ín farm.;ídrs

Válaszíás 2g06
óIyom L szló koaársasá- |íd

\..
\) gi elnok január l9-én a
Sándor-palota Ttikortermében

'q%N,

ia{fi6e

bejelentette a 2006. évi or*
szággytilési választások id -
pontjait.

E szerint a 2006. évi parla-
menti vá|asztások elso fordu-
lójának idopontja:

'"*t
&.
jl!

,-f "$ ;É. * .-:t {3
,1

Fl

,il"J
,.rq*
'-é

llallÉs

A koptlgtató cédulák
kézbesítése.

Február ] 7.

Helyi v álasztási bizottságok
felállítása, tagok megbízása.

Március I 7 "

Az egyéni jeliiltek
Bej elentése

Március 20., 2I "

Teriileti illetv e az országos Á,prilís 2 L

Márciu, )o..isták 
bejelentése' 

Aprilis:!'"

2006.
A vdlaszttísi meneírend :
Február l0.

Helyi szav azatszá m láló
bizottságok tagiainak

megválasztása.
Április 7

Élreng hrthat a kampány"
Hétvégén a kampány tilos!

április 9.

,4prilis 9.

vÁlnszTÁs
ráj ékoztato az eredményr l

Aprilis l0
A hivataltls végeredmények

kózzététele
Átprilis l0-2I
A kampány íblytatódik, ahol

nem dólt el
a képvisel i hely"

a kampány vége.

vÁlnszTÁs
A második forduló"

T áiékoztat az eredményrtil
Aprilis 29 vag1; JQ

A hivatalos végeredmények
kózzététele.

Februád program
il Madocsai l(efbrmátus Gytilekezet néhány f'ebruári prog-
lraínIa,. Alkalmainkat, hu klilcln nern.jelezz k, a'I'orony ut-

i:u G1,-lilekezett Házban tartJuk

Alkalrrtak minden héterl
penteken clu. l7.15 kórus-próba

vasárnap de . 09.45 gyerrnek-istentisáelet konfirnrandusoknak
vasArnap de. l 0.00 gyennek-istentisztelet alsósoknak
vasárnap de. l l .00 felnótt istentis ztelet

Alkalrrrak kéthetente
ti:br ()2 t3 "00
febr l6 l3"00
lebr 04 l7.00
íebr l8 l7"00

Havi alkalmak
íbbr. 09" l 5.00
tbbr 26" l 5,00

áhítat az Öregek Napkozi Otthonában
áhitat az Öregek Napkozi Otthonában
okumenikus ifiusági óra
okumenikus ifiusági óra

asszotlykor
kisgyermekesek családi bibliakore

szabó s. péter
IeIkiptísztor
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Mí mennyí 20,0,6,ban?
|| z atábbiakbarr a ]'olna Megyei Munkai,igyi Kozpont Jclgi

r/T, Osáályvezetóje áltai kozolt ellátási tbrmák kozi.il -- a tel-
3esség igérrye nélki"ii kózzé tesszi.ik azoknak amelyek
Madocsa teleptilésen leggyaklabtlan íbrdulnak elo.
i. KölgJ%o le_gkigebb.ruiuimálbér Q006 0l 0l-tol. 2006. 12" 3l-igl
havi béI1 [itlhó heti bér Ftihet napi bér Ft/nap órabér Ftlora

62.;00 14.40(} 2.880
: aresÉel ny.ugdii]egkise.bb öszpge_ : 25.800 Ft.
;"
egészségkároscldás esetén : oregségi nyugdíjminimum

20.ó40 Ft.
nenl f,oglalkoztatott esetén: oregségi nyugdliminimunt

l8.060 Ft"
+

IIl" rcrkkantsági csoportban havi 25.800 Ft
[l. rokkantsági csoportban havi 26.960 Ft
[. rokkantsági csoportban havi 27 "950 Ft

i At,vlrellátas lggk_is_ebb ös_szege: 2t,900 Ft
rj Nyugdits_ae_ry szqcialt_s.et :

vakok szernélyi _járactéka egységesen havi: t2.970 Ft
r:okkatrtságr "járadek havt osszege: 28.630 t-t
rendszeres szocrális.járaclék havt osszege: 23.060 Ft

;lós!o@
altalábail az oregsegi nyugdíjminimum 80 oÁ-a20.64() Ft

9 Apqlasl*ü
altalában az. oregségi nyugdíjminimum l00oÁ-a 25.800 F-t

fbkozott ápolást igérryló' srilyosan fogyatékos személy
gondozása esetén az oregségi nyugdíiminimum t30 oÁ-a

33.540 Ft
t 8 életévét betoltott tartósan beteg gondozás esetén az

öregségr nyugdíjminintum 80 %-a
20,640 Ft

1 0, az e tevékenységb ó| szánna-
ZO bevétele. amelyet a .iovedelem kiszámításánál frgyelembe
kell vennl 600.00() Ft

Laszlóczki Lászb n Magán-Autósiskola

A
Laszlóczk: László

Mag án,I Autósiskola
járm űvezetoi tanfolyamot i nd ít

M, A, B, C, E jármtjkategóriákban
Bölcskén 2006. február 11-én 18 orakor

az lFl Klubban.
Jelentkezni lehet a"
06-20 19428153 és a

75l312-533-as
telefon-

számokon
Vagy

Régi diafilmeket vásárol-
nék Ajanlatokat a 751330-
034, 30/28-28-384 telefon
számokra kér Somo gyi
Viktor.

A januári sugáradatokat
helyhiány miatt most nem
tudjuk közölnl

szerkesztó

ÁÉ,a&*Fes;zeád Waríia,ftl v
A lakossági hirdetéser
lNGYENEsEK

minden Madocsai lakosnaki
A hirdetések leadhatók a
polgármesteri hlvatalban
Tubáné Benák lbolyánái
vagy a szerkesztoségben.
személyesen vagy telefo-
non" szerk"

360

80 oÁ-a

70 "lo-a

llírsa,ru,É
A j 

"'u','n 
dszelnffi;:1x::ilffi, tás in tézrn ény -

PALYAZATOT HIRDET
Szociális jelz rendszerben való részvételre

fársulásunk a páIyázal. nyerteseinek térítés nélkiil
haszn álatra biztosít:

1 db mobiltelefbn késztiléket
1 db nyakba akasztható sza|agr>t

A teleÍbn 3.600 F't értéktí lebeszélheto feltolto kár.-
tyáí tartalmaz.

A részvételre pályázni a Madocsai Gond llzási
Kiizpontban, a mellékelt adatlap (6. oldal. Az oí-
dal fénymásolhat is.) kiti'ltésével lehet 201t6" feb-
ruár l7-ig
Ezt ktivet en is íblyamatosan ftlgadjuk az igénye-
ket.

A pályázat nyertesei vállaliák:
. hogy a telefonkésztiléket a j gazda gondosságáva]

kezelik.
o viselik a szakszerutlen haszn áIarbol eredo káro-

kat,a feltolto kártyát a társulás 1 évre biztclsítia, a
résztvevoket éven beltil f'eltoltési kotelezettség ter-
heli (amennyiben a kártyát rovidebb ido alatt lete-
lefonálják)

A társulás vállalja:
o a késziilék keze|ésének betanítását.
o a késztilékek uzembiztonságának i.ite mezés szerintr

ellenorzését, veszély esetén a hívások fbgadását" a
megfelelo segítség értesítését elsosorban a
házigondozó kozremtíkodését (orvos., mento. rencl-
ór, tuzo ltó, po l gá rór, hozzátartozo)

A részvételbol kizátja magát és kártérítésre koteles
dz, aki a telefont más személy részére értékesíti. el-
ajándékozza. elve s zíti, tonkre te szi,
A rendszerhez sa3át mobil késztilékkel is lehet csat-
lakozni. Kérjiik ok is az adatlap kitoltésével .1elent-
kezzenek.

Schmidt Ágnes
intézntényve zetó

:--\]-']:

a helyszínen"
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PADrAZATI ADATLAP
szociális jelz rendszeres házi segítségnyrijtásban való részvételre

tgénylti:

|ríeve:

Leanykori neve:

Sztiletesi hely, idcl:

Anyja neve;

Lakcime.

Személyi íg.szám"

Háuiorvo neve:

Legkiizeleb bi hozzátartoz :

Neve:

Lakcíme"

A kérelem indoktllása:

Saját készulékkel torténo jelentkezés esetén:

A készi,ilék típusa:

Maclocsa, 2006.

igénylo iláírása

'relefbnszáma:
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Várjuk irásaíkat
['isztelí Olvasri!

il z. elso szarn alig ért ki a házalJtoz a szerkesztónél máris
|/ tín g|elent az" els(i e-rnailes velemény a lapról, melyben ez
tllvasható: /9 A Marlclc,sai Hírlnondó hiárryt pótrll, id szerii volt
,neglelenese.

Szeretnenk az.za) eleget tenni az olvasók kívánalmainak, hogy
helyt adunk olyan írásoknak, melyek a teleptilés fbjl dését se-
grthetik elo. vagy tobb ember számára fontos dologról ad számot.

Támoga uk a belteítiletí utak felujításátl

ll t, tlt,sz.ágos fóutvonalak felujítása l5 evenkénl esedékes, de
r/t-errnél elctbb el kell végezni a f'elujításokat. Ennek oka ílern
csak a ttovekvó íbrgalom. hattern a természetes elhasznalódás.
A vát,os|- e kclzsegi belteríiletl utak a legtobb helyen fbliljításra
szorultrak. A kclzsegek köztil azok varurak elonyosebb helyzet-
beíl" alrol a7, utcák szilárdburkolanal való kiépítése a '90-es
évek során történt. A Madocsai utcákban - donto részében
'76-'86" közotr éptiltek ki a, szilárdburkolatu utak. Az elmult
20-30 óvbeíl ". nem azonosi mértékben -- sok utcában megkopott
az utíbl{ilet, tobb helyen.jelentós kátyusodás keletkezeLt. Egyik-
rrrásik utca lassan járhatatlanná válik" Tudom. a gyalogosok an
ls nttrttc1hatnák. hogy legatább kisebb a gyorshajtás veszélye.
lgaz.. rtémelyik utcában már kerékpárral sem lehet kozlekedni,
a?-, (|rs7.águton lneg életveszélybeíl vannak a gyalogosok. kerék-
párclsok. Allarnháztartási szakemberként állítom, hogy az ese-
tlékes utjavitások elrnaradása" késedelrne nem íbltét|eni,il a helyi
önkclrmán,yzati vezetes hibája. A Magyar Koáársaság koltség-
vetése tleln tárnogatja elvárható es sztikséges mértékben a tele-
piilesl ottkclrm ányzatokat. Kiilonosen hátrányos helyzetben
vetnnak a kisteleptilések. Az állami koltségvetési támogatások
teklntetében,,másodrendti" állampolgárok vagyunk" Kivételek
azok a kozségek" ahol jelentos ipari létesítmények vannak"
nagyfbglalkozrtatók mtikodnek. Madoc sa ez utóbbi vonatk ozás-
ban ls kíilorrosen elmaradott, teleptilésnek számít. Az állami
nrlaldclrrú PA. Rt. - 20-30 telepi.ilésnek osfiogatott - ,,morzsái"
csak a fblszínerr (,,ktilcsin") javítanak valamit. Az idosebbek
fud.iák, hogy igy volt ez mindig. A régi idokben, íblun csak ugy
epi.ilhetett valami. ha az érintett telepiilések polgárai-,, az utcák
lakol-. a kozmuvek használói összefbgtak, és kozos pénzbol
epítettek nraguknak vízmtivet, utat, óvodát,, iskolát stb.
l'is;zteit Madocsaí Polgárok! Ezeket a sorokat - nyugdíjas em-
berkérrt - azéft irtam. hogy osszefbgást kezdem ényezzek az
utfbtu1 itások tigyében "

Javaslatom:
Az iittkormányzat készítsen tí'el jítási programot. A fel-

ujítási program nevezze meg az egyes utcák fel jítási ktrlt_
ségeit. A ktiltségek ismeretében hirdesse ki, hogy leghama-
rább aT. a2 utca kertil í'el jításra, ahol az utca lakói leg-
alább a kepvrseló-testiilel ált meghatározott osszeget, és adon
Blllanatbarr - a legnagyobb nrértékii hozzájárulást adják hoz-
tá az nkorm ányzati pénzhez"

Irelhívásommal azt szeretném elérni, hogy tegyi,ink valamit. A
;o utak nern csak kozlekedési szempontból fontosak. A telkek,
a házak ls értékesebbek lesznek, gazdagodik az egész kózség.
Végso soron igy lehetí.ink vonzóak a munkahelyet is teremt
berulrázok elott.

LegYtink EuroPához mélto telePtil 
"ir*on Jdnos [T,avasz utcaJ

lzsael ..o eEy más vítás!
Folvtatásos élnlénybeszámoló Szántó Sándclr trll l á bói

A megérkezés
IEét óráv al a gep indulása elott már kigyaztak a sorok a tre.la-

IJratnál. ahol egy kedves noi hang i,idvo zóIt"
Shalom!

Jó estét kívánok! - válaszoltam tele fura érzésekket. Mrutár:
kidertilt, hogy nem beszélem a héber nyelvet, jott eg}, tolmacs^
aki barátságosan, de gyanakvóan kérdezgetni kezdett utaz.ásoíll
célj áról.
Nem' nem akarok dolgozni kint! - gyozkodtem őt" mikozi,lett e
fbjemben a munkakozvetítom telefon számát ismételgettem, -
Ki az, aki dolgozni megy lzraelbe? - tudtam, hclgy árlát raJtam,
de binam benne. nem fbglalkozik sokat velem. hisz tényleg
sokan voltak még mogottem.
A gép tiz perc késéssel indult. hisz minden egyes ruhadarabcl-
mat és mtiszaki cikket átvizsgáWa engedtek az. izraeli felségte-
rtiletre,, vagyis a reptilore"
Féltem kicsit, hisz még nem repíiltem ezelott soha" Eg}, kedves
és igazán csinos lány stilt csirkét hozott és valanri finom stite-
ményt. - Már most tetszik nekem ez a más világ - gondoitam
csinos lányok és stilt csirke! Mindkettot nagyon szeretemI Ki-
csit késoLrb, amikor borral kínáltak, egyszertien beleszerettern
Izraelbe és nagyon ortiltem atlnak. hogy belevágtam ebbe a

kalandba. Mikozben a Foldkozi-tenger ffilott repiiltUnk. al e.i-

szakai Budapest csodás látványa volt elottem" és ktcstt k rrnyes
szemmel gondoltam, azokra, akiket itthon hagytam. A sziiletnt-
re, nagyszi,ileimre - akik már rnirrd idosek voltak akkot," tudtanr
a családon kívtil nem nagyon hiányol majd senki. Kicsit alr_rd-

tam is ta|án. és a stewardess cíbresáett f l., hogy pár perc es
leszállunk. Két és fél óra utazás ltánlzraelben voltam. Ftilledt
meleg csapta meg az arcomat, mikor a reptéri busz felé gyaio-
goltunk.
ÚlaUU alkudozás és gyozkodés arról, hogy nem clolgozni .itit-
tem. Egy óra mulva kezembe adták az utlevelemet és egy, hetre
adtak vízumot.
Átszámítva kb" 7.500 fbrintért vitt be egy taxis 'rel Aviv busz,-
pályaudvarára, ahonnét még négy órás ut vezetetl életem leg-
szebb nyarának helyszínére" A város neve EILA'I - aho l vá.rt

rám már péter, aki
munkát biaosított
egy lezárt krilon világ
a voros tenger part-
ján, pár kilométerre
Jordánia és Egyiptom
határátó1" Örtiltem,
hisz az elso tábla,
amit megláttam a
testvérvárosok tábláj a
volt, az alján kis ma-
gyar zászloval és
Sopron nevével. Az
elso autó, amibe beiil- 

li-.f;litt
,tiil:llil

tem egy Skoda volt
a lányok csod aszé-

pek rovid. tenyérnyi
ruhában. Az id j árás-
ra leginkább a káni-
kula volt jellemzo.
Olyan volt az egész,
mint egy csodálatos *_{

álom ...
Mint egy más világ.. 

" F' o l.v t at ás kov et kez i k.|
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uzemídtí ho zabbítás
Úl tnt arrol nrár elózó számunkban írtunk a parlament hozzá-

J71 iaruIt a Paksi Atorne.rcímii üzemide.lének meghosszabbitá-
sához" Mclst ezzel kapcsolatban kozltink egy tanulmányt. me-
iyet az er tnii ..Kiirnyezeti T'attulmánya" alapján adunk kozre.

Az ii?.emid hosszubbítds megvulósítdsa

/t z atonrerórrrtiben tortént mriszaki állapotfelmérés tapasrta-
arllatar alapj án ntegállapítható, hogy
a Paksi Atomeromii 50 éves tizemben tartásának mtiszaki vagy
btztonsági akadálya nincs ;

) a7. atomerómu ellenorzési. karbantar-tási, rendszeres fbllrJ ításr
gyakclrlata a legtobb rendszer. berendezés esetében lehetové
teszt az űzernido hosszabbítást kiugró koltség nélktil;

3a trerendezések. rendszerek kis hányadánáI sztikség tesz re-

kelttstrukcióra az óregedés vagy alelentos avulás miatt;
r egyes rettdszerek esetén kapacitásbovítésre lehet sztikseg (pl.

hutlacléktáro lás'}

l Az, iizern tdo hosszabbítás í'eltétele egy élettartam-
gazdáIkodási es oregedés-kezelési rendszer kialakítása és

nrtikodtetése, amely a berendezések megkovetelt mtiszaki
állapotát és funkcióját az oregedési folyarnat monttorozásá-
val és az áLlapcltrrak megfelelo intézkedésekkel (karbantattás.

1avítas, fbl "iít.as, csere) fbnntartja.
Errrrek alapián, a 1elenlegi ismereteink szerint az űzemidó hosz-
szabbításhoz" illetve részben a tervezett tizemido eléréséhez
sztikséges ol egedés-kezelési intézkedések és rragyobb volurne-
nü. munkák az alábbrak:
. Reaktortartály: az l. es 2" blokk űzemzavari zónahtités

tartályában lévo víz. homersékletének novelésére lehet szi,ik-
ség. az 1. blokki reaktonartály esetében sztikség lehet még a
tartály lregesáési vanatának hokezelésére, amire bevált tech-
ncllógia létezik:

r Reaktortartály t'elso blokk csonkjairrál a fáradásos repedések"
t'e s zti lt s é g kei n, o zto m cl n ito r ozása s zti ks é ge s ;

'l'érírrgat kompenzátor esetében a csonk-kornyezetek táradá-
scr s kárcl sodásának e s í'eszi,iltségkonóziój ának mon ito r ozására
van sztikség;
. Reakttlrrln beli.ili berendezésekbol a kozbenso rudkés z\et

cseréjére van szi.ikség (mind a 4 blokknál), a szabáIyozo rud-
h a j t ástlknál tudato s keszlet gazdálkodast ke l l fb lytatn i ;

. F'okeringteto szivattyuk tbrgórészeinek (iárókerék) oregedé-
ijeT a fesztiltsegkorrazi(t okozza" Az oregedés (vagy egyes
blclkkokcltt a teljesitménynoveles miatt) torténo járókerék-
cserék a meghosszabbított tizemidot kiszolgálják.

. Foelzáro tolozár az ontvényház terrnikus ridegedését kell
ellenor iznl.

. Főgozrendszeri armaturákat az elhaszrrálódás rniatr cserelni
ketl;

r Nagynyomásu elómelegítoket uj típusura (fbnites cső" széna-
cél ház) kell cserélni. (Errnek oka tápvizoldali eróziós káro-
sodás, illetve l O%-tls teljesítménynovelés tizembiztonsága" a

,3 0 éve s tizem ictő ki s zo|gá|ás ához sztiksé ge s ) ;

. Átrakogépeknel ismételt irányítástechnikai nagyfeluj ítás (a
technológia íblyamatos gyors fbil dése, azaz az erkolcsi avu-
lás míatt) szi,ikséges;

r lrányítástechnikai és ellenórzó rendszerek" illetve ezek egyes
elemeinek cseréje erkolcsi avulás rnrat1.

Ez a tevékenység nem jelent _ielentosen más célu es meírnyisegu
anyagfblhasználást. mint ami a jelenlegi karbantartási gyakorlat..

I{a sztikség lesz az l . blokk reaktorának hokezelésére. az| ,t

}relyszínen -- inclukciós hevítést alkalmazva - fogiák elvegezn|.
mely nem jár tobblet anyagfelhasználással, vagy kitrocsátással.
Foberendezés cseréj e esetén sem várlrató kibocsatás-
novekedés, mivel a fema gyag ujrafelhasználását lehetove tevö
dekontarninálás (radioaktív szennyezodés-mentesités) hulla-
dékvizeit azerómuvi tisaitó rendszerek fbgák f'eldolgozni. tg:
viszont a tobb tíz torrnás hulladék-keletkezés is elkertilhetcl,
A gépészeti átalakitások eddig is folytak, tobbek kozt a 'tlizton-

ságnove1o intézkedések keretében. lrányítástechrrikai fbladirt

volt a reaktorvédelmi rendszer rekonstrukciója és a sugárvédel-
mi ellenórzó rendszet, korszerrisitése"

z erómti állapotának t'elmérése teh,át aÁ mutatta. hclgy a

megfelelo biaonság fenntartása szempontiábol íigyeletrrbe:

veendo kozel 500 szerkezet, rendszer és berendezés.lelentos
része az ellenorzések., normál karbantartások vagy részleges
teljes rekonstrukciók segitségével rnegí'elel az, 50 éves élettal,*

tam elvárásainak. Így u tervezett íizemid htlsszabbításh(l,z a

jelenlegi karbantartási, fel jítási tevékenység íblytatásával
kell számolnunk.
Ez azt is jelenti, hogy a Paksi Atomeromtiben a kilencvenes
evek eleje óta folyó biztonságnovel és szeizmikus ntegerosite-
si munkák eves rnunkavolumenét és hulladékképzodés nrennyi-
séget a tudatos élettartam-gazdálkodás, és az ahhoz sztiksége:;
rel jítások, berendezés cserék nem fogiák meghaladni.

Az er míí és a kiégett ftt elemek tárolóia

Az atomeromti tizemeltetése nem fiiggetleníthetó a kregett

űzemanyag és a radioaktiv hulladék problémájától. A kiegetr
územanyag átmeneti tárolása a telephelyen lévo tárolóban .50
évre megoldott, s a meghosszabbított tizemid re is a tároló
bovítése megoldható, a végleges elhelyezés stratégiája már
kialakult, a konkrét megoldások az űzemido meghosszabbításig
várhatóan kialakulnak. A kis és kozepes aktivitásri radioaktív
hulladék végleges elhelye zésére szolgáló tároló létesítésének
elokészítése már eli ndult. (Bátaapáti)

Er miíi cikksorozatunkat Jblytatjtlk.

i
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Az uj védíiottásí rendsae}
Korszeríibb tlltóanyaggal kevesebb a gyermekíink ktinnye

/t z idérr.ianuar else.jétol uj oltási
r/l, rettdszert, vezettek be. Enrrek
tobb elonye ls van az eddigivel
szetnlrett" A nrodenr trltóarryagok-
nak koszonhetoen kevesebb szir-
rást kell elviselnitik a gyermekek-
nek., emellett az, is nagyon fontos,
hogy a nem kívánt oltási reakciók i
{ajdalom. duzzanat" láz, stb.l sokkal kisebb számban fordulrrak
nra"|d elo. Mirrdezek annak tuclhatók be" hclgy tobb oltóanyag-
barr az eddig lrasznált legyengítet1 helyett elolt kóroko zokal
használnak, illetve egyes vakcináknál csak a kórokozó bizo-
ny(Js se;treszeil,
T:zerl vecl oltások Magyarországon ingyenesek a gyermekek
szárrtara
ftíéhan1, változás a 2()0ó évt oltásokban az elcíz évekhez ké-
pest
t A járvárryos gyermekbérrulás elleni oltás (kozismert nevén

Sabin csepp'l száion át való adása rnegsztinik, mert a konrbi-
nált tlltclattyag taftalmazza erL a komponenst is.

. A cliphtherla- pertussis- tetanus lszamárkohogés-torokgyík-
rTlerevgörcs/ ós a .1át,vátlyos gyerrnekbénulás elleni clltás az.

eelcligi lrálornltóttapos kor helyet1 kéthónapos korbarr kezdó-
dik..

* Az agyharryagyulladás e lleni tmrnuni,zálás a korábbi 2' 4' 5,
l5 lrótraBc)s ktlr helyett 2.'3^ 4^ l8" hónapos kclrban torténik.

Ezsn táblá,z,at, segitségével könrlyen áttekintheto az oltások
rendsze re,

Életltorhoz kotott véd oltások - Oltási naptár 2006"

ftal,a,,#azéaÉ+

l00 Ft.

Anterrrryiberl bármely, szi.ilonek kérdése vaí}
kapcstllatban, sziveserr válaszolok a kerdéseikre.

az clltásokkal

Bérces IYóra
véd n

A gaadákfrsyelmébe
z. idei évben is megkezdodtek az osternreloi igazolványok
érvényesítései. Az igazoVátlyl ttz első értékesítés elott d

legkésobb március 20-ig kell hitelesíteni. Ebben a7. eseíben a7.

ervényesség az év elso napJától tbrrrráll.
Ha a termelo elmulasztja az. igazolvány érvényesítését uétc_i:

us 20-ig. akkor az. érvényesség kezdete abban az. évben a hite-
lesítés napjával kezdódik. Ez azza| a kovetkez.ménnyel lar
hogy a hitelesítés rrapjáig felnrertilt bevételeit és koltségeit csak
egyéb onálló tevékenységként számolhatja el" osterrnel kent
pedig csak a hitelesítés napja után szerzett bevétel es f'elmertilt
koltség veheto figyelernbe.

2006. február 1-28-ig a helyt adó/részben helyt ado ABrtlLi
kornyezetgazdálktldás (.AK ) támogatási határozattal_renclelke-
zó gazdálkodók kifizetési kérdmet nyujtanak be az MVFi szék-
hely/lakhely szerint illetékes megyei kirendeltségóre.

A 2005 12006I gazdasági évre vonatkozó AKG kiíizetesi kere-
lemcsomagok kijuttatása a nregyei kirerrdeltségr l a gazdálko-
dókhoz ,, és a gazdáktól a megyei kirendeltségre az, FVM F'alu-
gazdász l1ilózatának delegált fbladata. A kérelerncsomagokat
a falugazdászoknak személyesen kell az iigytbleknek átarlni.
ezén kérenr, hogy a fent említett idopontbarr a madocsai f-alu-
gazdász, trodában nregjelenni szíveskedjenek az AKG térnálran
érdekelt termelok.'rovábbi információt az MVFi iigyfélszolgá-
latától (:,,7 41814-520), a t'alugazdásztól kaphat" vag!, ,á

www.rnvh.gov.hu honlapon talái. Vitéz .IózseJne

.fulugazd sr,

Borver eny és Borkóstolóí Bát
il Maclocsaí Szolós gazdák

y'les az Onkormányzat a
hagyományokhoz hiven iden
is megren dezi a madocsai
borversenyt.

Eztttcln értesít_j tik a
borosg azdákat. hogy a borok
begyrijtését 2006. í'ebruár
11-én pénteken t3 rátol
végzik e szervezok a í'aluban
és szolohegyen egyaránt.

Nevezni iehet fehér.voros.
rose és obor kategoriában"

A nevezesi díj palackonkent
A bclrok birálatál,

, 2006. í'ebruár 18-án 10 órát I

vegzi a szakernberekbol álló zsriri.

A bírálat nyilvános,rnelyre minden érdeklődó gazdát szeretettel
vár a szerve zó Bizottsáp

Az eredményhirdetésre a március l l-r

Ncínapi és tsorkóstolói bálon
keriil or 2006. március l l-én"

A báli belepó vacsorával egybekotve 2000 F'tlf .

Elózetes helyfoglalás, .1egyárusítás a Polgarnresteri Hi vatalbarr
2006. rnárcius 9-ig.

Mintlenkit szeretettel várunk!

Itás Eletkor Megjegyzés

i gcc 0_6 hét Altalában szutészeti intézményben

i DrPa + lPV + Hib 2 hónap lnfanrix lPV + Hib
(2005" október 31, után született.)

DPT 1/a + |PV

3 honap

Tetracoq
(2005 október 1 - 31. született)

DTPa+lPV+Hib lnfanrix lpv + Hib vakcina
(2005. október 31" után szuletett.)

DP] 1lb+ OPV+Hlb ,l/b

4 hónap

DPT + Polio Sabin + Hiberix
(2005. szept. 1 - okt, 31. született.)

DTPa+lPV+Hib lnfanrix lpv + Hib vakcina
(2005. oktober 31. után szüIetett.)

DPT 1/c+ OPV+Hib 1/c 5 hónap DPT + Polio Sabin + Hiberix
(2005" aug. 1 - okt. 31 született.)

MlvlR 1 5 honap
prtorix vakcina
QOaA szept. 30. után szuletettek.)

i Drpa + lPV + Hib 1 8 hónap lnfanrix lpv + Hib vakcina
(2004. szept. 30. után születettek.)

DTPa + lPV 3év lnfanrix lpv vakcina
(2003. ;an" 1 - dec. 31. született.)

DTPa * lPV 6év lnfanrix lpv vakcina
(2000, jan 1 - dec, 31. született.)

Szervez Bizottsrig
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Erlí kupateremtorna
I anuárban folyatódtak

J te,. részre szakad t. Az^

ient a hel_vezeseken

n* egvedik ! atéknap eredmeft,ylgi

a ki,izdelmek az Erli Kupában. A tabella
elsó és második felében szoros a kiizcle-

vI aATEKINTÉ Azcisznn
ivel az ujság elózó számának
jelenése ota a futballban még

tortént említésre méltó dolog, ezért
szatekintek az ószre.

A .iuniusi oromtinnepek után rossz han-
gulatban vágtunk rreki az ui szezonnak"

A nevezési díj, tagdíj és "iátékengedély
díj sokkal t bb kiadást jelentett, rnint a

korábbi években. Gond volt a pályahitelesítéssel is, csak rnástrci-

szona fogadták el, mert a gyomirtóval permetezefr vclnalaknái
keletke zeít árkok balesetveszélyesek voltak, fbl kellett toltetrlitr k

azokat A lritelesítési ,iegyzókonyvre fblkeriiltek azok a hiányok.
arniket rovid határid n beltil meg kell oldanunk: szabá|yo llle-
retti kispadok készítése, labdafbgó háló készítése" belso kerítés-
magasítás., kiilso kerítéskészítés, néz téri rroi., ferfi WC] létesítés.
nezótéri i.il helyek keszítese.
A felsorolt ,Colgokat pályázati penzbol, valamint társaclalm i

rnunkával kívánj uk megvalósitani"
Az. í.)-l3.' Lj- t6' U-l9 és felnott csapat utaztatását alkalrrrankent
4 személykocsival oldottuk meg, s mivel a kicsiknek is menrrrtik
kellett Pincehelyre, ()zorára, Simontornyára is. az, utazási kott-
ségek.jelentosen nottek az elózó szezonhoz képest..

Ahazai meccseken annyi vá|tazás tortént. hogy a megyel l-es
clíjszabás rrriatt a bírók rninden alkalommal elvitték a 26-27 e,zer

forintot, viszont a rossz szereplés miat1, egyre kevesebb lett ii

nézószám és ennek megf'eleloen a rendezvénybevétei.
Plusz kiadást okozott az e|ramlott gázboiler .;avítása és a kis-

pad tetej ének, megerosítése"
Októberben az APEH árutalta az SZJA |oÁ-t. 73.000"-Ft-ot.
vagyis egyestiletiink rnegfe lelt az idevon atkrl,zo torvenyi eloíra-
soknak, de megállapíthattuk. hogy ez a7, osszeg is .jelerttosen
csokkent a tavalyi l23.000-hez képest.
A TMLSZ fblyamatosaR a balnokságból való kizárással t'bn_ve-

gette a csapatot, mert nem vettiink részt a Bozsik programbarr
A Megyei l-es versenykiírás szerint kotelezó l0- t() fos csapatot
szervezni 7 éven aluli. 9 éven aluli és l l even aluli gyerekekból
es Őket mtnósitett edzónek kell rendszeresen edzerrie és kistér-
ségi tornákon kell részt vennilik"
Edzorrk Blatt PdI vállal_ia a f'eladatot, csak a toborz"ást kel} ar_

egyesi,i letne k mego ldan i.

A leírtakból látszik, hogy rlagyon nehéz ószi idoszakon va-
gyunk t l"

hz elórelépés érdekében január t3-án sportgytilést tartottunk.
ahol a jelenlévok megválasáották az elnokséget, nregbeszéltiik
a csapat es egyesi,ilet gondjainak megoldási módját.

Az elnokség j tagjai: 'I'iirjék Zsigmond. aki egyben alelrrok.
valamint Molnár Milttily, Blatt Gy rgy és Bijde István.

úi .i ata rori t, tavaszra

Tárgyalásokat folyattunk játékosok áttgazolásáról. de d regi
csapatukkal is nreg kell egyezni.
Biaosnak látszik , radi Gtíbor, Tóíh llóberí és T rjék Péter
érkezése Pusztahencsérol. Hargitai Gerg , Szabó Lajos, Ptisíi
Gyula és Araczki Istvdn Bolcskérol. Kovács Zoltdn
Dunakomlodrol és Kaíona Krisztitíll pedig az ASE-birl.

Az edzések január 16-án elkezdodtek.
Lén rt Gyula

,pan
meg-
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V'inczc ,AI|C.' EI sztílltís

sarki kocsma

Ber gó kar

Vincze "ABC EI sztíIlós

B lcske

A,tiZOk

t)rr;d i k t átéknup eredmérryei

Kier Singers

Fíttis

iarki kocsma

Vincze ABC EI sztilltís

íterugó kar

|,'inc?.e ,4IJC E|l sztílltís

,4S?,ok

ít atodi k,7 rit e knap ereelrné nyel :

I}otufogó

Kier , irugers

B lcske

Itota.f ogó

Ilaszi s riir.o
l/incze AI|C EI szdlltís

sarki ktlcstna

A

i " arkr kocsma

Z, Tlerugó kar
.}. B le ske

4. lltlszi siir z

" Kier Singers
(y" tsotafogó
'?. Aszok
S. F*ttl ts

!). Vineze ABC
l0. Sláger Kiub

,14esíerlovészek: 25
16

17

4.o

," F'inis 0 o,

Ászok J *

ba.irrokság állása:

8 ó l I 58 : 12 19

tt533l:13 ltt
7 5 t 1 36 : 16 16

8 5 0 J 30:37 t5
tt 4 2 2 28 : l8 l4
8 4 t 3 26:35 13

8 '2 2 4 30:36 8

8 2 6 23;33 6

8 1 7 li;35 3

7 7 lt) 54 0

góios," B de Istvdn (Sarki kocsma
gólos: Benics Istvdn (Aszok)
golos: Somogyi Viktor (Finis)

Fittis
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Sldger KIub

B lcske

Kier Singers

Btlszi siir z

Kier Singers
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Sldger Klub
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Sldger KIub
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I3er gó kur
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