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Uiévi ltiiszóntGi

, A jó reg idií mindenkinél ttibbet tud
Ti;bb problémát old ffi g, mint a világ iisz-
szes elméje.
Ttjbb csomót bogoz ki, ttibb kusza kérdést
vólaszol meg,
Tt bb akadáIyt siipiir íelre, mint bármely
hatalom a világon."
(Frank Crane)

Tisztelt Madocsaiak!
Kedves ÚisAgolvasók! !

Szilveszter éjszaka a jó reg Id nek a sz -

letésnapját iinnepeltiik. Ir,iem sok lehetósé-

srrk volt rá, hiszen Az óra mutatói nem áll-
tak meg egy pillanatra sem, nem id ztekfe-
leslegesen szilveszter ffilét jelzó számje- .

gleken.
Az id tovább haladt, mire átgondolhattuk
volna mennyi mindent kószonhet nk neki,
és mennyi mindent kérhetnénk tóle.

Ezen a napon mikor Az elmult esztend ról,
és az uj évr l gondolkodunk, fontos, hogy
ujra meg ujra megálljunk és megvizsgáljuk
a kérdést, hog,l jó uton, jó irányban hala-
dunk-e.

Íg3,, ,an ez mindannyiunk személyes éle-
tében, de kiilcjnósen íg,l van ez eg/ tele-
piilés életében.

Az a kérdés, hogy hoglanfogadjuk az uj
esztend t, meffiradtan, megglótcirten,
pesszimistán, vagy életer s, energikus
lendiilettel, ug,l, hogy minden perc szá-
mít, minden percet fontosnak érziink, hi-
szen terveink vannak, amelyek elvégzé-
séhez id kell, kíváncsiakvag,,unk, minél
tóbb tudást, ismeretet akarunk elsajátí-
tani, kihasználni szeretnénk élet nk adta
sszes pillanatot arra, hogy boldogok le-

g,liink.
Úgy érzem, azt remélem, hog a telepii-

, lésiinkón él emberekben van annyi er
,,:;;,, es annyifaradhatatlanság, hog a kóvet-

kez év perceit, óróit, okosan, tartalma-
san, el remutató, értékteremt módon tud-
ják kihasználni.
Abban bízom, hogy van benniink annyi "íia-
talos lendiilet, elszántság, hogy g/orsan
bucsut mondjunk az ó esztend nek és csak
az ujra, az uj lehetóségelcre "íisyelj nk.

,,Adj, b s furcsaságok éve.

Nem tiirtént semmi j dolog.
AftId sem rosszabb, sem jobb nem letL
Ó ,ig, ahog,l tud, tigl furog."

Így bucsuztatta Ady Endre egl évszázaddat
ezel tt az ó évet.

Mi nem mondhatjuk vele eg,,iitt, hogy sem-
mi j dolog nem tcjrtént telepiilésiinkón.
Számtalan eseményt sorolhatnék a 2007-es
évben tcjrténteltr l, de csak pár gondolatot
szeretnék kiemelni a megvalósult feladatok
kóz l.

(folytatás a 2. oldalon)

; F,T

Madocsai Hírmondó



Uiéví kaisztint
(folytatás az 1. oldalról)

Mindenek el tt fontosnak tartoffi, hogy a

megszodtó intézkedések ellenére sikertilt
az Önko rmény zat koltségvetését stabi |izál-
ni, ami azt jelenti, hogy nem vettíink fel
miíkodésre hitelt. Ez a gazdasági stabilitas
nagyon fontos eredmény. Nemcsak azért

fontos, mert nyugodtabban alhatunk, ha-
nem azénmert jó alapként szolgál eljoven-
d terveinkhez.

A 2007-es évben a fejlesáések teriiletén
csak kis léptekben fudfunk el re haladni.
- Az alsó tagozatos iskola nyíIászár jának

csereje megtortént, h szigetelt bej árati ajtó

és ablakok keriiltek beépítésre.
- Azév folyamánfolytatjuk a Polgármeste-
ri Hivatal homlok<zatánakfel jítását, avég-
leges befejezés 2008 tavaszára várható.

- Elkészllhta fels tagozatos iskola feluJítá-
si terve.
- Visszafizettiik a kozvilágítás korszeriísí-
tésére felvett hiteltink utolsó részletét.
- A konyvtár birtorzaának részleges cseré-
je megíortént, a bels felt$itási munkákat a

kovetkez években még folytatlri fogiuk,
hogy szép, kulturáLt, a helyi igényeket ki-
elégít konyvtarunk legyen.
- Fontosnak tartottuk és tartjuk a teleptilé-
sen lév civil sze^Iezetek miíkódését, és

koltségeik fedezetének biztosí ásé*toz min-
den évben, anyagi lehet ségeinkhez mét-
ten támogaduk ket, hogy minél jobban és

hatékonyabban tudj anak miíkódni.
- Felirjításra kertilt a Kert utcai irt egy sza-

kasza és ezzel ta|án sikeriilt megoldani a

csapadéWiz elvezetési problémák egy ré-

szét.

Sajnálatos módon kudarcok is értek ben-
ni,inket az elműlt évben. Elég kevés páIyá-

zati lehet ség volt az elmillt évben, mert
sajnos a pá|yázatokat nem irták ki, azon-
ban volt jó néhány olyan páLyánafunk is,

ami fonáshiány miatt nem keriilt támoga-
tásra. (Ady Endre utca fel jítása, ifiirsági
klub kialakítása)
Az év végén volt egy nagyon nehéz don-
tése a testiiletnek, mégpedig, hogy egy
megnyert pályázatipénzr l kénytelen volt
lemondani, ezért mert a tovább pályázási
lehet ség nem volt biztosítva számunk-
ra.
Torténetesen a Duna-Mecsek Alapít-
ványtól nyerttink bentlakásos szociális
otthon terveinek elkészítés ére pályázati
pénzt, de az építósre, a megvalósítás

koltségére még tovább kellett volna pá-
Iyázni egy Európai Uniós páIyázaton, ez
volt a feltétel. Az idei évben azonban ez
a pá|yázat gy keriilt kiírásra az év har-
madik negyedévében, hogy a már míi-
k d , meglév szociális otthonok pá-
ly ázhatnak felrij itásra, korszeriísítésre
rigy, hogy fér helyb vítéssel nem járhat

a felirjítás. Sajnos ez utóbbi megszorítás
miatt kizártak benniinket a páLyáz k ko-
réb 1, és így a testtiletnek más lehet sé-
ge nem lévén vissza kellett adni az el -

készités munk áir a nyert pály ázati pénzt.

Ennyit tehát a tavalyi éviinkr l. Térjtink
át ajelenre, dz el tttink álló rij évre. Ve-
gyiik sorba terveinket, lehet ségeinket.
Azt azért biztosan állíthatjuk, hogy jó
irton járunk, ha kis lépésekben is, de a
teleptiléstink fejl dik, gyarapodik, in-
tézménye ink miikodnek.
Sok munkába fog kertilni nemcsak a to-
vábbi novekedés, de már a jelenlegi fej-
l dés magtartása, fenntartása is.
De, ha megvan benniink az er s elhatá-
rozás, hogy tovább lépjtink, akkor nincs
okunk kételkedni saját sikerlinkben.

)) A fejl dés egyik kulcsa per ze a
pénz, márpedig általános szabályként
kimondható, hogy akinek valóban
sziiksége lenn e pénzre annak nincs.oo

Mi sem rendelkezi.ink olyan források-
kal, amelyek minden vágyunkat teljesít-
hetnék. De jó okom van íá, hogy azt
mondjoffi, az évek során a teleptilés ve-
zet i bebizonyították, hogy minden fil-
1ér, ami a teleptilés kasszáj ába befolyt,
értéket teremtett.
Gyarapodott az Önkormányzat vagyo-
il&, megváltozott a telepiilés arculata,
megszéptiltek a kozintézményeink, ki-
építésre kertilt a teljes infrastruktrira.
Reméleffi, hogy a teleptilésen él polgá-
rok is látják, és észlelik ezeket a válto-
zásokat, és egyezik a véleménytik a falu
vezetésével, miszerint jo ezen a telepti-
lésen élni, jól érzik itt az emberek ma-
gukat, mert nyugalmat, biztonságot
nyrijtó telepiilés a miénk.
A 2008-as évre nem kívánok mást, csak
szerényen annyit, hogy a még szigorubb
szabáIyok ellenére is sikertilj ón az Ön-
kormá ny zatnak fenntartan i intézmény e -

it és biztosítani azok miíkodését. Ne ke-
ri,iljon sor l,étszámleépítésre, illetve,
hogy a fejlesztéseinket, ha kis iitemben
is, de tudjuk megvalósítani.
Fontos lenne az utak fel j ításának foly-

tatása, a csapad ékviz elvezetés srilyos
gondjának enyhítése valamilyen pályá-
zati pénz segítségével.
Fontos, hogy a 2008-as évben elhatáro-
zott kozoktatási mikro társulást sikertil-
jon létrehoznunk Dunafóldvárral és
Bolcskével, ezálta| meger síteni azt a

tényt, hogy az oktatási feladatok még
sokáig a teleptilésen maradhassanak a
gyermeklétszám csokkenése ellenére is.
Nagyon jó lenne, ha megvalósulhatná-
nak azok a fejlesztési elképzelések,
amelyek egytitt járnak a társulással,
mert azzal egy korszerií, minden igényt
kielégít XXI. századi iskola terve vál-
na val ra, amely nem csak a fel jítási
munkák miatt volna irjszer í, hanem az
oktatás teriiletén is, megtartva saj át ar-
culatunkat, j lehet ségeket és j to-
vábbhaladást biztosítana gyermekeink
számára.

Sorolhatnám még terveinket, álmainkat,
de irgy gondoloffi, hogy ennyib 1 is lát-
szik, számos el re mutató, mindennapi
élettinket megkonnyít , szebbé tev fel-
adat á1l el ttiink.
De ezekhez nélkiilozhetetlen szlikségtink
van a teleptilésen él polgárok segítségé-
re is. Nincs semmi, ami akkora lendtiletet
adhatna egy telepiilés vezetésének, ,,a fa-
lu munkásainak", mint az emberek
egytittmiíkodése, támogatása, j szava.
Hadd idézzem Shakespeare-t.

,,Hfl iisszekapcsoljuk tiibbek életét és

munkáj át, egyiittesen mindnyájan sok-
kal me zebbre jutunk, mint kiiliinha-
ladva bárki is eljuthatna.oo

A legnagyobb elhatározásunk az legyen
az i$ esztend re, hogy egyiittmiikodiink,
egyutt cseleksz{ink telepi,iléstink fejl dé-
se érdekében, és a benne él emberek
boldogulásáért.

Ehhez kívánok minden madocsai pol-
gárnak er t, egészs éget, kitartást, és

nagyon boldog j évet!

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester



IDecelnberi testiileti iilés
Madocsa Kijaég Önkormányzat képvise-
l -testiilete 2007. december I0-én tartotta
évi utolsó testiileti lését, melyen szdmos
napirend szerepelt
A lejórt hatdfidejíí határozatok végrehaj-
tásáról szóIó beszómoló eWgadása
után tiibb - Iakossógot érint - kér-
désben dijnt tt:

Ezekak vetkez k:

7. A k zíizemi ívóvízelldtóssal és a kijz-
mííves szennyvízelvezetéssel kapcsola-
tos szolgáhat si díjakat a szolgáltatóval
ftjnént egleztetés után állapította meg a
képvísel -testiilet: 2008. január I-t I a
ivóvíz dúa 153.-Ft/m3 + Áín, a szenny-
vízelvezetés díja 212.-Ft/m3 + áfa lesz.

2. 2008. évre a lakosság áhal ftzetend
hulladékszállítás díjót 2008. évre
6.000r- F*Áfa, azaz 7.200r- Ft iisszeg-
ben határozta meg.

3. A folyékony hulladékot szállító solti
székhelyíi rI-TÓ Kír 2008. tívre vonat-
kozó szolgákatási díj ajánlatát - amely
615 %-os emelést tartalmazott - a Kép-
visel -testijlet eWgadhatónak ítélte
ffieg, íg a lakossdgí és kiiziileti szenny-
vírszippantás egységnyi dtja 7.277,-
Fffi3/Áía"

4. A magdnszemélyek kommunális adója
adót rglanként és lakásbérleti jogonként
2008január l.napjától 6.000,- Ft

5. A novemberi pénziigli bizottsági iilésen
felmeiilt a kiiztemet i díjak felíilvíagála-
tának kérdése. A Képvisel -testiilet átla-
goson 1000 Ft-os emelést fogadott el
melynek kiivetkeztében a kiiztemet i dí-
jak az alábbiak szerint alakulnak 2008.
január l-ttíl:

6. Módosította a Képvisel -testiilet a
Madocsa Kiirségi Ónkormányzat tulajdo-
nában lev lakások és bérletér l szóIó
rendeletét is. A lakossdgot érint 2008. evi
díjtételek a kiivetkez k:

anyagnorma megállapításával, amely
az intézményí elldtottakat érinti. Tudo-
másul vette a polgármester Paksi
Tiibbcél Kístérségí Társulás Társulá-
si Tandcsában végzett munkájáról szó-

Fo!uhóz
Gsolódi rendezvények
Lokodolom céIióro (egész épület 3 nopro)
Lokodolom célióro (nogyterem 3 nopro)
Egyéb rendezvény (nogyterem l nopro)
Egyéb rendezvény (kisterem l nopro)
h t komro
Bem utotó, h ivoto !os rendezvény
Nogyterem l óróro
kisterem l óróro

MűveI dési h z
Árusítós, bemutotó,
hivotolos rendentény
Mozi el tér l óróro

Sportcsqrnok
rendezvény
T bb csopotos, tobb órós rendezvény
Kiscsoportos bérlés
móius l .-ougusztus 31 -ig
szeptember l .-ópriIis 30-ig
Noppoli togozotos tonuIók bérlése

díi
19.400+3.8BO ÁFA- 23.28O Ft

l ó.350+3.27O ÁFA_ 19.620 Ft
7 .9OO+ l .5B0 ÁFA_ 9.4BO Ft

4.500+90O Árn-5.400 Ft

4 .25O+ B50 ÁFA- 5. l O0 Ft

l .35O +27O ÁFA_ 1 .620 Ft

ó50+ l30ÁFA: 7BO Ft

díi
ó00 +12O ÁFA- 72OFt

díi 
,

4.850+970 AFA-S.820 Fr/ ro

2.400+480 ÁFA-2.88O Ft/ ro
3.ó50 +73O Árn _4.380 tt/ ro

l .200 +240 ÁFA- 1 .44O Ft/ ro

írhely, sírbolt díi
25 évre
egyes sírhely 3.500 Ft
kett s sírhely 5.000 Ft

urnosírhely 2.000 Ft
gyermeksírhely 3.000 Ft

ó0 évre
sírbolt kettes 9.000 Ft
sírboltnégyes l1.000Ft
sírbolt hotos l ó.000 Ft

Diintést hozott a Képvisel -testíilet az
integróIt oktatási tdrsulás konzorciumi
megállapodósdnak jóváhagyásáról i^ .

Korábbi íilésén ugyanis már tárgyalták
a képviselkaDunafrildvár-Bijlcske
telepiiIésekkeI kiiziisen létrehozandó
mikrotérségi oktatási társulás létreho-
zósát, a társulás intézményeinek pály -
zat tján tiirtén fejlesztését. A pályázat
beny jtósához azonban sziikséges,
hogy a társulás létrehozásóban részt

vev felek kon-
zorcíumot hoz-
zanak létre, és
sikeres pályázat
esetén a pályá-
zatban fogla:lt
célokat kiiz s
egyiittmííkiidés-
seI valósítsák
meg.
F oglalkozott
még a testiilet a
2008. évi étke-
zésí nyers-

b II. félévi beszdmolót, valamint a
2007. évben a polgármesterre átruhó-
zott hatásk rben hozott diintésekr l
szóló beszámolót.
Meghatdrozta a Képviselíj-testiilet sa-
ját 2008. évi munkatervét, és a kiiztíszt-
visel í teljesítményértékelés alapj t ké-
pez kiemelt célokat.
A képvisel k diintést hoztak a Paks Vá-
ros gesztorságával megvalósítandó
Paks és Kiirnyéke HulladékgazdáIko-
dási Önkormányzati Társulás hoz tiirté-
n csatlakozásról is, illetve módosítot-
t k az iinkormányzati íntézmények ala-
pító okiratait.
Egyebek napirendi pontok kiizijtt a
2008. évi ftildhuszonbérleti díjat hektó-
ronként 3 5.000 Ft-ban óllapította meg
Képviseltí-testiilet, végíil diintést hozott
az iinkormónyzatnak pályózutokat író
cég egyíittmíík désí megáIlapodásónak
két évre tiirténtí meghosszabbítósáról.

(HGJ)



}íir(rrlás az islrolában

,, Hull a pelyhes fehér hó ,

jójj el kedves Télapó .

Minden gyeímek várva vát ,

vidám ének hangia száll . ,,

December 6-án az iskolában is izgatottan
várták a gyerekek, hogy megérkezzen a
Mikulás. Az alsó tagozatosoknak még ke-

vesebb virgácsot hozva jelent meg kram-
puszai kíséretében. Ajándékozott és t is
meglepték tanulóink. Valamennyi osztály,
ban verssel, énekkel koszontotték a ,,nagy-
szakáIlilt". Az els osztályosok kedves
meglepetésként rajzokat készítettek a Mi-
kulás tiszteletére és mindenhol szívesenlá-
tott vendég volt.
A fels tagozatosoknak már tobb virgács
jutott, de k is szeretettel fogadták a Té1-

apót és beismerték, ha az évben rossz fát
tettek a ttlzte.
Az iskolában évek óta hagyománynak szá-

mít a Mikulás-nap, kedves és szívet melen-
get rendezvénytink. A gyelmekek meg-
ajándékozása azonban neln valósulhatott
volna meg a Madocsai Önkormányzat tá-
mogatása nélkiil. Eú. a nemes gesztust, az

onkorm ány zat nagyvonalir támo g a tását ez-

riton szeretné megkoszonni tanulóink ne-

vében is az iskola Diákonkormányzata és

tantestiilete.

Kq rgcsonyi qióndékműsor

,^:::i,J:;rÍ:ftr;,.wl,{i
Monnier, Thide

Ezozidézet motivólt bennünket o korócsonyi mrjsorunkro voló felkészülés sorón. Tolón legiobbon kiÍeiezi igyekezetünket és

ozt, hogy kis {olunk minden lokóiónok szóntuk tiszto szívb l, sok szereiettel.

^2OO7, 
december 20- n, csütortokon ló,30-kor kezd dott el odóst hosszos szervezés el zte meg. Műsorokot keresiünk,

próbókoí iortottunk. December l3-ón kézm ves {oglolkozósi szerveztünk, omi ió hongulotbon ielt o konyvtórbon.

Az el odós el tt o legiobbon sikerült munkodorobokot o Mozi el terében tekinthették meg o vendégek.

A meghitt hongulotú progrom szinte mindegyik dorobio onólló el odósként is mególlto volno o helyét. Szervez ként én is o

konnyeimmel ktiszkOdtem (pl, A kis gyufoórus lóny) el odóso kozben. ltt szeretnék koszonetet mondoni o fellép gyerekeknek

és {elkészít tonóroiknok, tonító|uknok.
Mindonnyion ozt kívóniuk, hogy ezi o szép hogyomónyt sokóig rizhessük megI

A m ísorszómok sorrendie o kovetkez volt:
l . A megbecsült oióndék (meseióték} 4.o.

Felkészít : Boldog lstvónné

2. 
^ 

kis gyufoórus Ióny (színdorob) 8.o.
Felkészít : Sebestyénné Venczel Andreo

3. Korócsony (színdorob) 6.0.
Felkészít : Pólfi Anito

4. Hózosodik o tücsok... (tónc) 4.o.
Felkészít : Boldog lsfuónné

5. Móro Ferenc: A did erg kirOly (dromotikus ióték) 2.o.
Felkészít : Zemkóné Horvóth Zsuzso

/Soós Ferenc né/



|{éptánco karácsony
2007. december 2L-én este 18 órakor rijra megtelt a Miível dési
ház néz tere.
Szemet, lelket gyonyorkodtet karácsonyi ajándékmtisorral ked-
veskedtiink mi gyermek néptáncosok a falu minden lakójának.
Táncainkat szeretettel csomagoltuk és helyeztiik az innepi fa aIá.
Ezen az estén alsós, fels s , kózépiskolás gyermekek mindannyian
szerepeltiink. Vendégeket is koszonthettiink a szinpadon. Miíso-
runkat madocsai népdalcsokorral színesítették a lelkes, segít kész
lányok, asszonyok. Koszonet érte és kívánunk további munkájuk-
hoz er t, kitartást!
Egy kicsit tobb, mint 50-en izgultunk az est alatt, hogy sikertiljon
egy-egy j tánc vagy éppen régebbi sikeres bemutatása.
Miísorunk kozott szerepelt:

Kapuzó
Kiskunlegényes
kerekecske
Népdalcsokor
Ugrós
Gyertyás verbunk
Drákszéli férc
Madocsai táncokból részlet

Sok-sok taps volt a mi jutalmunk, amit ezíton is sok szeretettel koszontink!

Utánpótló csoport nevében: Dr. Volmanné Reich Márta

(fotó: Archív)
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Berecz Móniko, Vincze Sóndor
Benke Volério, Szobó József



Ui lelkész lesz a hónap végét l
Auguszfus óta nincs saját lelkésze a református kozosségnek
Madocsán. Szabó Sándor Péter Rákospalotára koltozotr, s az ta
Lenkei István paksi reformátrrs lelkész helyettesít. Kovács
Istvánné elmondta, tobb jelentkez volt, koztiliik választottak
egy ftatal lelkészt, Nagy Jánost. El bb a presbitérium, majd a
gytilekezett foglalkozott a kérdéssel, s dontott a jelenleg segéd-
lelkészként szolgálo ftatalember mellett. Nagy János várhatóan
január végét l szolgál majd Madocsán. A lelkész 26 esáend s,

egy gyermeke van, felesége óvón .

A gyiilekezet mint Kovács Istvánné elmondta mintegy
nyolcszáz f s. A templomba járok, mint mindeniitt, ennél jóval
kevesebben vannak. A lelkész váIasztáson kozel kétszázan vol-
tak. A kozségben sokáig kizár lag reformátusok éltek, de ma
már vannak sz wányban katolikusok és baptisták, tájékoztatott
a református egyházkozség gondnoka.

(VT)

Alakulóbált tartott a nlrugdíias klub
teliinkre terveznek valami
kis tennivalót.
December 6-ára az ovodá-
soknak készítetttink csiz-
mát tele édességgel. A Tél-
apó kiséretével
vittiik el. A kis apróságok
nagyon ortiltek ajándé-
kunknak, mi meg klubtár-
saimmal azért, mert oro-
met tudtunk szerezni. De-
cember 7 -én alakuló bált
tartottunk a teljes taglét-

A nyáran 21 f s taglétszámmal indult a
nyugdíjas klub Madocsán, máta már
ez a szám 45-re n tt. Minden osszejove-

számmal. Nagyon jól érezte magát min-
denki,volt vacsora, zene, térr;'ic hajnali g tar-
tó bál. December 10-én i$ra talá|koz-

(Tarczal Jánosné)

z I ruloidonosok Figyelem !

Tóiékoztotiuk o sz l tuloidonosokot, hogy torvényi vóltozósok miott ótolokul o Bolcskei-Modocsoi hegykozség, mível oz el -

írósok szigoríiósónok nem tud eleget tenni. 2008. ionuór 3-ón Bolcskén tortott kozgy lésen dontés született o Poksi hegy-
kozséghez tortén csotlokozósról.
A torvényi vóltozósok úiroszobólyozzók o hegykozség togioiro vonolkozó {eltételeket.
E szerinl kikerülhet o nyilvóniortósból:

- Qz 1000 m2 olotti borsz l ültefuénnyel rendelkez sz l tuloidonos
- oz oki csok csemegesz l ülteWénnyel rendelkezik.

fu ilyen és o hosonlóon fonlos torvényi vóltozósok miott o modocsoi sz l tuloidonosoknok nyilotkozniuk kell hegykozségi
togsógukról. Szükséges, hogy megíelel informócióvol rendelkezzenek, ezért o Hegykozség 2008. ionuór3l-én (csüt rr k)

17 óroi kezdettel lokossógi {órumot hív ossze o Modocsoi Foluhózbo, melyre oz ügy íontossógóro tekintettel minden sz l -

tuloidonosi vórnok.
El odó: Horvóih Zsolt hegybíró

Bolcske-Modocsoi Hegykozség

funk,készítetti,ink a buszmegállókh oz kará-
csonyi díszeket.Remélem orómmel fogad-
ják a falu lakói.
Idei els gytílésiinket január 7 -én tartottuk,
ahol jó hangulatban az ezévi terveinket be-
szélttik meg. Kovetkez osszejoveteltinket
január 2l-én, hétf n 17:00 órától tartjuk a
Miível dési Házban, várunk minden ér-
dekl d t!

A Nyugdrjas klub tagjai szeretnének
egytitt miikodni az onkorm ányzattal,
óvodával,iskolával és ahol szivesen fo-
gadj ák segítségtinket.
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Autósport - munka és szórakozás
egyik szakóg érdekelte, ezért meg is sze-
rezte a bírói kdrtyát szinte mindegyikb l.

A tanfolyam véleménye szérint nem volt
annyira vészes, és a vizsga sem volt ke-
mény, csak figyelni kellett és tanulni. A
versenyeken nem csak a pilótákat és az
autókat keU Iigyelnie, de glelnie kell a
nézíík és saját maga biztonságára is. A
vizsgát már kísebbik btítyja ÁAam társa-
s gában végezte el, akit szintén megcsa-
pottubenzing zillata.
Árpi els versenyére gy emlékszik,
mintha tegnap lett volnA. Meglepij rész-
letességgel mesélte I, melyik poszton
llt, milyen események tiirténtek pá-

lyón, milyen érzés volt az elstj olujfolt ta-
karítds. De nem csak az els versenyét
rizte meg emlékezetében ennyíre, ha-

nem mindegyiket, ahol posztolnia kel-
lett. Teljes átéléssel uvatott be abba,
hogy érezte magát els Forma-I-es
futamján. Nagyon izgatott volt, és tettre
kész, csak rra várt, míkor kell eltísziir
,rbeAvAtkoznia', de erre nem keriilt sor.
Persze r gt n hozzátette, hogy a legjobb
érzés az autók kijzelsége volt, és termé-
szetesen nem iiriilt volna annak, ha b r-
milyen hiba vagy baleset bekiivetkezik a
bírói posztja k rnyékén. Azért akadtak
borulósok, megpiirdiilések amelyek lát-
vónyosak voltak, és nem jórtak személyí
sériilésekkel, sem versenyz i vagy bírói,
sem néz i részr l.
Aztán 2006-bun a Forma-I idtímértíjén
megtiirtént az els kijzbeavatkozás. Még
Schumacher autójának egyik darabját,
ami egy ijtkiizés utón szakadt le, is meg
tudta szerezni. Szenvedélyesen gyííjti az-
óta ezeket ,,relikviákat". Vannak ki-
sebb-nagyobb alkatrészeí, karosszéria
elemei rallyróI, rallycrossról és ugye
Forma-l-riíl. Míndegyikhez tartozik
egy-egy sajdtos tiirténet, volt, amelyikért
színte harcolni kellett, de gy érzí meg-
érte. Egyik másik darab segít felidézni a
versenyeket, az autókat, a hangulatoí
Ma már ínkdbb a rallycross és autocross

futamokon vesz részt, tigy érzi ezek a
leglánányosabbak. Mégiscsak kiirpá-
lyón mennek az autók, nem egtesével,
hanem tiibben vannak a pdlyán egyszer-
f , és e?, mindig hoz valamí ízgalmat,
csatározást.
Áz eltelt évek alatt ország tiibb pontján is
medordult már a pdlyák mellett z szlót
lengetve, autókat tolva, és még mindig
élvezi. Ha minden igaz, idén is ott lesz a
Hungaroringen és ,,testkiizelb l" íigyel-

heti majd a vilógbajnokok csatározás t.

Addig pedíg a téli szezon szijnetben a
számítógépen teszteli a pályákat és az
autószimuldtoros jdtékokat, mert ez o
másik autós hobbiju
Ugyun a bírói munkdt hobbinak tekinti,
jelenleg még tanul, de a kés bbiekben
szívesen volán miigé iilne valamelyík
versenyen, ha tehetné. B r ehhez vicce-
sen hozzóteszi, hogy ,rkellene egy lottó
iitiis."

Kiodio:
Modocso kozség Önkormónyzoto

htrp : / / modocso.fpn. h u

zerkesái:
FelIinger József
20/453_ 1 045

fel l i nger. i@g mo i l.com

Az riisóg beiegrzési szómo:
2.9.1 ./1268-1 /2005

Felel s kiodó: \

Gelencsérné TcInoi Klóro
poIgórmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd

Rally, rallycross, autocro. s, Forma-L.
Néz ként már bizonyára sokan megfor-
dultak valamelyik futaman, versenyz -
ként vagy sportbíróként már valószíníi
kevesebben. A versenyzéshez els sorban
anyagi háttér, technika sziikséges és
nem órt egy kis vezetési tapasztalat sem.
Mi marad akkor, annak, aki kícsít tirbb-
re vdgyik attóI, hogy kíviilr l szemlélje a

feffitiitt hangulatil, autós csatározáso-
kat? Leteszi a pályabírói vizsgát, ahogy
Csekií Árpád.
Gyerekkorában kezdetben a mez gazda-
s gí gépek érdekekék, traktorok, kom-
bdjnolc Elbíiviilte tit robosztus méretijk,
techníkai megoldás aík.
Árpi éIetében o fordulópont 1998. j líus
24-én kiivetkezett be. Tisztán emlékszik a
dátumra, hiszen ez egy meghatórozó nap
volt éIetében. Ekkor vette meg az els
autós mogazinját, ami annyira megtet-
szett neki, hogy ut na megvásárolta
ktjvetkez t, majd az azt kijvettít és így to-
vább. Lenyíígiizte az autóversenyek vílá-
ga, a képek, a pályák és természetesen az
autók.
A kijvetkez évt l mdr ftgyelemmel kí-
sérte a rally világbajnokságot, siít 2005-
ig felvette az sszes futamot, amit lead-
tak a tévében. Madocsón akkoribon ren-
deztek még Duna kup s autocross verse-
nyeket, ísy is mindig szakított id(it rá,
hogy lelátogasson a ,,tó Alá", és magába
szíuja a benzingiízt.
Legid sebb bátyja Józsi révén érintette
meg eltísziir a sportbíróí légkiir hangula-
ta, tiibb versenyre is elkísérte. Mivel Ár-
pi ekkor még ftatal volt, 2004-ig kellett
vórnia arra, hogy is levizsgázhasson.
Nem csak a rally, hanem szinte mind-


