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Az iireg hará z
Idén áprilisban miniszteri kitíintetésben
részesi,ilt munkáj áért, életutj áért Hor-
váth István madocsai lakos. A legtobben

,,HalászPityu bácsi"- ként ismerik a fa-
luban, amely valój ában csak egy bece-
név, melyet foglalkozásár L kapott. A
Duna és a viz szeretetét, ahalászat irán-
ti elkotelezettséget édesapj át l, és

nagyapj átol orokolte, akik szintén ezt a
mesterséget uzték.
Pityu bácsi L925. augusztus 3 l -én,
Madocsán |átta meg a napvilágot, majd
13 évesen, kishalászként kezdte elsajá-
títani a szakma fortélyait, 16 évesen
már napszámban dolgozik, mint ,,nagy-
haLász" . 1947 -t l a Paksi Halászati Szo-
vetkezet alapit taga. Innen ment nyug-
díjba 1985-ben.
Ritka dolog, hogy egy ember egész éle-
tében egy munkahelyen, egy szakmában

dolgozzon, mint Pityu bácsi.
(folytatás az 5. oldalon)

óstói ttáborozás

Végre eljtitt avárva várt vasárnap reggel. Hatalmas csomagokkal indultunk, amit né-
hányan el se bírtunk.
Már a buszon iisszever dcitt a társaság nagy része. A szobaválasztris bonyodalmai uán
mindenkinek akadt helye. Lepakoltunk és még aznap megfiirirdtiink a Balatonban. A
hét els felében jókat lubickoltunk, de aztán elromlott az id és csak a legvagányab-
bak mentek bele avizbe. Siófokoqis jártunk. a séálóutcákban jó mélyen belenéztiink
a pénztárcánkba. A csapat felének ekkor fogyott el apénze.
Néhrány este még pizzáuni is elmentiink, meít az ennivaló nem volt mindig finom.
Úgy is lehet mondani, hogy néha majd éhen haltunk. Id nként a btife mentett meg
minket, Egyszer még éjszaka is kinyittattuk.
Egyik reggel j<itt egy mini színháa, ahol még mi is szerepet kaptunk. Egyiktink volt
Szélbenhajlong nádszál, a másikunk Hófehérlibatoll, a harmadikunk Pofabe...
A taborhelyen sokat riipiztiink és csocsóztunk kíilon bajnokságot is rendeztiink.
Játszottunk vetélked ket és tigyességi játékokat. Készítettiink egymásnak frizurákat,
sminket. A csendespihen k nem valami csendesen teltek. Egymás szobáit látogattuk.
Márti néni és Anita néni minden jó buliban benne voltak. Nagyon értettek a zsirozás-
boz, Legy zték párszor a firikat. A péntek este szenzációja a diszkó volt. A szombati
záróbuli is szuperjól sikeriilt.
Reméljtik, jov re is ilyen jó lesz a tábor!
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ulésezett a testtilet

Madocsa Kozség Önkorm ányzat képvi-
sel -testíilete 2007. jrinius 27 -én tartotta
soron kovetkez i,ilését. A nyolc kiemelt
napirend mell ett számos egyéb napiren-
det is tárgyalt a képvisel -testiilet.

A lej árt határidejií határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést kovet en a képvi-
sel k meghallgatták a Paksi Rend rka-
pitányság parancsnokának bes zámol ját
a 2006 évben végzett munkáról, majd
megvitatták és jóváha gyták a

Dunafoldvár várossal és Bolcske kóz-
séggel kozosen létreho zott biínmegel -
zési társulás elmirlt évi munkáj ár I sz -

ló írásos beszámolót.

Ezt kovette az iilés legfontosabb napi-
rendje, amely szintén a fenti két telepii-
léssel kozosen létrehozandó kozoktatási
intézményfenntartó társulás létreh ozásá-
ról szólt. A témát számos, pedagógusok-
kal, sztil kkel, társteleptilések testiiletei-
vel folytatott, munkamegbeszélés eI zte
meg. A képvisel -testtilet el tt nem volt
kérdéses, hogy az osztáIy|étszámok ked-
vez t|en alakulása és a kozoktatás terén
jelentk ezett forráselvonás miatt társulni
kell, a kérdés az volt, hogy Paks város
vagy Dunafloldvár város legyen a partner
teleptilés. A képvisel -testtilet számos
kérdést megvi zsgá|t, és végtil
Dunafoldvár- Bolcske- Madocsa kozok-
tatási intézményfenntartó társulás létre-
hozása mellett dontott. A három telepii-
lés már korábban is hozott létre társu-
lást pl. a gyermekjóléti feladatok ellátá-

B

Yégezettil a képvisel -testiilet javaslatot
tett, hogy az évenkénti kotelez koz-
meghallgatást 2007. augusztusban tartja
meg.

Az egyebek napirendi pontok kozott ki-
emelném az alábbiakat:

l.A képvisel -testi,ilet módosította a

madocsai általános iskola alapító okira-
tát;
2.Tudomásul vette a Tolna Megyei Ön-
kormányzat el terjesztését, amelyik ko-
zid,l az egyik a szekszárdi Ady E. Szak-
kozépiskola, a Hunyadi Mátyás Szakko-
zépiskola és a dr. Kelemen Endre Szak-
kozépiskola osszevonását javasolja; a

másik pedig az Általános Mtível dési
Kozpo nt átszerv ezését terv ezi.
3.A képvisel -testiilet fonáshiányra
való hivatkozással - nem támogatta a

kaposvári Hulladékgazdálkodási Zrt.
szelektív hulladékgyiíjtésre való ajánla-
tát.

(HGJ)

sára vagy a b nm egel zéssel kapcsolat-
ban, és az egyiittmiíkodés példaérték
volt. A képvisel -testtilet jelefileg ennek
a társulásnak a keretében látja biztosí-
tottnak, hogy Madocsán a 8. évfolyam
megmaradhat, illetve pályázati fonások-
ból megvalósítható lesz,a :íels tagozatos
iskola fetirjítasa is. A társulasi formában
tortén miíkódtetésre a 2a 8?009-es
tanévt .tl:,kéítil sor, addig to*ábbia is a

madocsai onkormányzat tartja fenn az
, 
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á|taláno s i skot{1.,.' 4' n';sulási me gál l ap o -

dás aláirásán,ffirvezett..li 'pontja 2007 .

augusztus -szeptéffiöf hónap.

A képvisel -testiilet ezt kovet en továb-
bi három beszámoló elfogadásáról don-
tott. Az egyik a jelz rendszeres házi se-

gítségnyirjtásra létrejott társulás 2006.
évi munkáj ár l késziilt beszámoló elfo-
gadása volt. A jelz(Srendszeres segítség-
nyrijtás a madocsai lakosság, f leg id -

sek, korében nagyon népszeru, eddig
végig pozitiv visszaljelzéseket kapott az

onkormányzat A másik 2006. évben
végzett gyermekvédelmi és gyermekjó-
léti tevékenységr l szóló beszámoló el-
fogadása volt. A harmadik pedig a Paksi
Tobbcélri Kistérségi Társulás 2007. évi
I. félévben végzett munkáj ának az érté,
kelése volt. A társulási tanács tilésein a
polgármester asszony képviseli az on-
kormányzatot. A társulási megállap-
dodás a társulás tagjainak kotelességévé
teszi, hogy félévenként beszámoljanak a

társulás tevékenységiikr 1 saját képvi-
sel -testiileteinek.

i:::.:i,!:::i::::il:ij:i]::::i:::::.n:|;::|a:||:l|:ili]ii:ji::::::|i::l]::!l :].:: ]j::::::

,,r r,i:,::,",,:::r,:l:1,,:,:::r:,i,r1,1,,,,1"::, i :",]: :]:i,:]_:i:]::

',,.,,,,,,',,, fil ii,i,],i,::,,;l,i:.l;l,i ;,:;,.;,,.

;,':,,.: .:...,fl:,|iii ::,i;l;.:i :.i:.,,r:i::.:,;.,:,]:i:, :ij::.:;i

aa



Tííz;gyufte i filaloltr
Az utóbbi id ben a csapadékmentes és rendkíviil meleg id járás miatt fokozottan megn tt az erd k

ttjz általi v eszély eztetettsé ge.

A tíizesetek megel zése érdekében az ország teljes teriiletén lév erd kben és az erd tertiletekhatárá-
tól számított 200 méteren beltili teriileten - a kijel lt tíizrak helyen is - valamint a kozrit- és vasrit

menti fásításokban mindennemií tíizgy($tás, beleérWe aparlag-, és gazégetést is

2007.j nius 20-t | átmeneti id re tilos!

Felhívom a kozriton kozleked k figyelmét, hogy ég cigaretta csikket és dohányt ne dobjanak ki a
jármíívek ablakán, mert a kiszáradt árokparton keletkez tiizek sok esetben amez gazdaságí teriiletek

is veszélyeztethetik.

Felhívom továbbá az erd ben kirándulók, valamint mez gazdasági teriileten dolgozók figyelmét arra,
hogy ég dohányterméket ne dobjanak el, azt minden esetben gondosan oltsák el.

Aki a tíízvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést kovet el.

A tilalom feloldására fokozott tíizveszély elmriltával, kés bbi id pontban intézkedik a
F<ildmiível déstigyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

TáIékor,tatá. Natrrra 2ooo teriiletekr6l
A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. W.41/A , (2) bekezdése alapján a Natura 2000 teriiletek kijeliilésének té-
nyét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyeani, amely Madocsa telepiilés esetében a Kiizép-Dunántuli K rnyezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Víztigyi Feltigyel ség ( levélcím: 8002, Székesfehérvár Pf. 137, vagy személyesen: Székesfe-
hérvár, Hossásétatér 1,, telefon: 22l5l4-3l0 ) hatásktirébeártoz feladat, A feliigyel ségtájékoztatta Hivatalunkat, hogy
az illetékességi teriiletén található és már korábban kihirdetett Natura 2000 teríiletek bejegyzését megkezdte, és ebben fo-

lyamatos egyeztetést folytat a ftildhivatalokkal (illetékes: Paksi F<ildhivatal ), de lehet séget biztosít egyedi, konkrét
iigyekben is az egyeztetésre.

Ezriton teszem kózzé a madocsai Natura 2000 teriiletek helyrajzi számait:

05i8a,05/8c,05/9,05/l1,05l12,05l13,05/l4,05/l5,05l16,05l1'7 ,05/18,05/l9,05l20,05l21,05l29,05l30,05l3I,05132,05l33,0513
4,05l35,05136,05l3'1,05l40,05l41,05l42a,05l42c,05l43,05l44,05l46,05l47,05/48,05/50,05l5|,0l2l6,012/7,023,025/7,025/13,

025ll4,025ll50271202713,028,067l3a,067 /5,0'7Il1,0'7ll3,07116, 07215,07217,07218,072/9,07713,07714,0l4ll3,
014'1l6a, 0l4'l l6b, 0147l6c, 0147l6d, 0147l6f, 0147 /69, 0147l6h, 0147l6j, 0L4717, 014718, 0177, 0l84l1, 0199la,

0}04lllb,0204ll2b,020611,020614,0206l5b,0206/5c,0206l5d,0206l5h,023712, 023713,023'I16, O237l7,023'7l8a,



Es várás és aratás
Ma, mikor ezt a cikket írom 4 nappal
mrilt Péter-Pál, amit hagyományosan az
aratás kezdetének tartanak. Ebben az
id szakban a novénytermeszt k
á|ta|ábarl az igazi arat td t kedvelik,
vagyis a napos, száraz meleget.
Betakarítási szezon ide, vagy oda, most
legtobbtink reménykedve kémleli az
eget, hogy vajon jonnek-e már abeigért
es felh k? Mára ugyanis csapadékot
ígértek a meteorológusok. Nagy szi,ikség
lenne egy kiadós es re, hiszen gyakor-
latilag az év eleje ta taft a szárazság.
Télen sem havat, sem befagyott poc-
solyát nem láttunk gyakran, mivel az
nem csak enyhe volt, de száraz is. A tala-
jok vizhtányát tovább fokozta a korai
kitavaszodás és az er s szelek. Május
elején már katasztrofális volt a helyzet,
hiszen ekkor már 40 napja nem esett egy
csepp es sem. ,,Májusi es aranyat ér"

tartja a mondás. Az a 60 ffiffi, ami
ekkor jott, megmentette a kalászosokat,
de jól jott mindenkinek, novénynek,
állatnak egyaránt. Most, a betakarítások
idején számolgathatjuk mennyi aranyat

is ért valój ában. A csapadékosabb perió-
dus rovidre sikeriilt, éppen Medárd
napján szakadt ffieg, azota folytatódik,
s t mondhatom, fokozódik az aszá|y.

Most virágzik a napraforgó, de már kezd
a kukorica is, ilyenkor lenne sziikségtik
a legtobb vizre. . . de jó is lenne, ha
reggelre megtelne az es mér .

Idén a természetben minden korábban
tortént ffieg, íw a gabonák érése is. Péter-
Pál napj ánmárjavában zajlott az aratás. A
legtobb gazda iigyes volt, és már be is
fejezte azt. A bilza min ségével nincs
gond, s t kiváló, de a mennyiségekr 1

sajnos nem mondhatjuk el ugyanezt. A
megelz 2 b esztend termésének
majdnem hogy csak a fele termett az idén.
Úgy tapasztalom, hogy hektáronként 20-
50 mázsa kozott alakulnak a termésát-
lagok. Idén sokat számitott a teri.ilet
fekvése. A kotott, mély fekvésií, tava|y
belviz srijtotta táblákon lett a legma-
gasabb a termés. A homokosabb, Iazább
talajri részeken a legalacsonyabbak a ter-

mésátlagok. A termelk mégsem
panaszkodnak gabonájukra, mivel a hiány
miatt megn tt iránta a kereslet, és a tava-
lyinál lényegesen magasabb felvásárlási
árak,ra lehet számitani. Ez nagyrészt kom-
penzálni tudja a terméscspkkenésb 1
ered árbevétel-kiesést. Reméljtik hogy
tényleg így lesz.

Laposa János
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Lz öreg halá§z - Horyáth István

kés bb, amikor
megj elentek a
motoros haj ók,
mát nem jelentett
gondot a távol-
ság, így gyakrab-
ban térhetett haza
egy-egy fáraszto
nap után.

Nemcsak a hét-
vége, iinnepnap,
de az id j árás
sem számitott a
dunai halászok-
nak. Pityu bácsi

és csapata télen-nyáron hízta a hálót.
Télen, ha befagyott a viz, lékeket vág-
tak és azokon ke-
reszttil htnták a
hálókat. Egyik
téli nap elsiily-
lyedtek a ladik_
jukkal ) csizmá-
ban, nagyk abát-
ban kellett riszni-
uka3fokosviz-
ben. Pityu bácsi
alig várta hogy
partot érj enek,
amikor kijottek a
vizb l megfa-
gyott rajtuk a ru-
ha. A legkozeleb-
bi tanyára Po-
rongra mentek be melegedni, másnap
pedig visszamentek az elsiillyedt ladi-
kért. Nem volt konnyíí felvenni, mert
tolgyfából késziilt, és az szinte teljesen

elsiillyed, _ nem
gy, mint a mai

feny fa alapri Ia-
dikok. A szeren-
csétlenség nem
szegte Pityu bá-
csiék kedvét, és a
kis kaland után
folytatták ott a
munkát, ahol
abbahgyták. A
Duna kozepén,
télen a mínusz
fokokban.
,,Nehéz és élmé-
nyekben gazdag

munka volt, mindig akadt egy-két érde-
kesség" - mesélte teljes átéléssel, mint-
ha most mászott volna ki a jeges vízb(5|
a partra.
A legnagyobb halat itt Madocsánál fog-
t&, a tirlparton 1949-ben, egy 120-130
kg_os viza akadt aháIojába. A másik fo-
gás, amire szintén biiszke, egy 40 kg-os
tok, melyet Bolcskénél emeltek ki a víz-
b1.
A Szovetkezetnél l0 elnokot szolgáIt,
szeretettel emlékezik Benlze Ferenc el-
nok rca. Az (5 idejében maga az elnok
is annyit keresett, mint a halás zok, és ez
a péIda még akkoriban is ritkaságszám-
ba ment.
A nyugdíjazása után Pityu bácsi még jó
pár évig lejárt a Dunára varsázni. Ké-

s bb egészsége rosszra fordult, megmií-
totték, utána már nem mehetett le folyó-
hoz. Azért néha-n éha még mostanság is
lenéz egy kicsit, igaz idén még nem volt
lent. Mint mondja, rossz a motorja, bi-
ciklivel már nem bírj a a távot megtenni,
hisz 82 éves. A ladikját már eladta, a
varsái még megvannak, hátha egyszer-
egyszer azért maj d a jov ben valahogy
le tud jutni a vizre.
Ez a magas rangir elismerés váratlanul
érte. A Halszovetkezet elnoke szemé-
lyesen értesítette, hogy kittintetésben
részesiil, melyet rinnepélyes keretek ko-
zótt, április 26-án vehetett át Budapes-
ten.
Ezuton is gratulálok neki, és jó egészsé-
get kívánok Pityu bácsinak ajov ben!

(folytatás az ]. oldalról)

Ő mégsem gondolt soha arra, hogy vált-
son és máshova menjen. Abban az id -

ben nagyon megbecsi,ilték a halás zokat,
a Dunában sokkal tobb hal volt, mint
ffi&, és biztos pénzkereseti lehet ség
volt. ss- Jó volt a kereset és érdekes a
szakma." ) mint mondta. Nagy orom-
mel emlékszik vissza az 1952-es évre,
amikor egy hét alatt kéte zer forintot ke-
resett. Ez akkoriban szép kis summának
számitott. Azonban akadtak szegénye-
sebb id szakok is. A legkevesebb ftzeté-
e 30 forint volt egy hét a|att, akkor

mint mondja nem jártak szerencsével.
Hatalmas, 9 méteres ladikokkal járták a
vizet Pakstól Dunafóldv árig vagy
Dunap atajig. Általában csak pár napot
toltott otthon, iinnepnap hétvége nem
volt számára. Amikor a kozelben ha-
lásztak, akkor tudott csak napontahaza-
járni.

Fellinger József
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Folunopi eI zetes
Modocso Kozség Önkormónyzoto idén l0. olkolommol rendezi meg o Folunopot,

melynek id pontio: ouguszlus 'l8. szombot

A iubileumi évfordulót tekintve szeretnénk egy kicsii vóltozotosobb, külonlegesebb
progromokkol emlékezetesebbé ienni ezt o nopot.
Az idei évben o koróbbi években ioposztoli nevez i létszóm csokkenése miott elmo-
rod o holószléf z veneny. E helyeii kOzOs ebédre vóriuk o lokossógoi, melynek
igényléséhez egy ielképes osszeget, l00 Ft-ot kell fizetni, Ebédiegyek igényelhet6ek
2007. ouguvtus lS-ig o k vetkez helyeken:

Polgórmesteri Hivotol t u. 24.
Vegyesbolt F v.20.
Tokorélazóvetkezet Poksi u. I .

ArÉSz bolt Poksi |).2.

A Folunop tervezett progromio:

Augusztus 17 . l8.00 Gobelin kióllítós megnyitóio o Művel dési
Augusztus l8. B.00 Sportrendezvény o lobdorúgópólyón

hózbo n

Ászok, Sorki kocsmo,Lobdorúgó kormérk zések, csopotok:
Hombo19ó

9 .4sModocsoi Mozsorett csoport
l0.00 Mogyor Médio Vólogotott - Modocsoi

A déle! tt folyomón o gyerekeknek hobpoü és ugrólóvór vório o

Öregfiúk mérk zése
gyerekeket o pólyón.

l2.00 órótól kozOs ebéd
13.45 Megnyitó
14.00 Opereti duett: Budoi Beotrix és EgriJózsef kozrem kodésével
15.00 Mory Zsuzsi m soro
l5.45 Modocsoi Mozsorett Csopori
ló,l5 Modocsoi Hogyom ny rz Néptónc Egyesüleí
l8.00 Torres Doni
l B.30 Kicsi Julio
l B.45 Tombolosorsolós
20.15 Kicsi Julio
20.30 Groovehouse
2 l .00 Ghodoh Ghorom hostóncegyüttes

A progromot hoinolig tortó ból z rio, o zenét Kiss Loios és zenekoro szolgóltotio.

A gobelin kióllítós osszeóllítósóhoz vóriuk ozok ielentkezését, okik szívesen bemutotnók munkóikot. Jelentkezni o Polgórmes-
teri Hivoiolbon vemélyesen, vogy o 330-10l -es telefonszómon lehet ouguvtus 1O-ig.

Atervezett progíom vóltozhol, ezérl o lokossóg o kés bbiekben o plokóiokról, illefue o

Modocsoi Hírmondó ougusztusi szómóból értesülhet o végleges m sorszómokról.)

A Folunop tómogotósóro oz idei évben is Nosztolgio iegyet bocsótunk ki, omelynek
megvósórlósóvol bórki hozzóiórulhot o rendezvény sikeréhez.

Nosztolgio iegyek 500 Ftldb óron kophotóok oz el bbiekben felsorolt értékesít helye-

ken.
Kérünk mindenkit, hogy onyogi lehet ségeihez mérten iómogosso o Folunopoi!
A vósórlók kozott o koróbbi évekhez hosonlóon értékes oióndékokot sorsolunk ki!

Szeretettel vórunk mindenkit o Folunopi rendearényre!
J sz rokozóst, kellemes id t ltést k'lvónunk mindenkinek!

Polgórmesteri Hivotol Modocso



Yere§ég a tavaszí ídény zárásán
Jrrrriust El szállás ellen kezdtlik volna, saj-
nos nem jottek el létszámhiány miatt. Re-
ményeink szerint az sziidényben pótoljuk
az elmaradást.
Tavaszi utolsó ellenfeltink a tavalyi eziist-
érmes Nagykarácsony gárdája volt. Az el-
mrilt évhezképest jelent sen meger sodott
a vendégcsapat, tóbb ftzetett, profi mrilttal
rendelkez játékosuk van. Ennek ellenére
f leg az e|s félid ben nem vallottunk szé-
gyent, tobb helyzettink is volt, kétszer ve-
zettlink, kapufat 1 tttink. Az hogy dóntet-
lennel fordultunk, sajnos a játékvezet nek
is kószonhet , a felid végén szabáIytalan-
ság utan sz[iletett gól megadása miatt.
A masodik játékrészre viszont elfaradtunk,
igy megérdemeltlrek tíínik a nagyarány
vereség . Az szi folytaást így is az el ke-
l masodik helyr l várjuk.
Madocsa Nagykarácsony 2-6 (2-2)

Gólliiv k: Viiriis F,, Szabó
Az szi idényben is minden szurkolót és

sportbarátot sok szeretettel vár az óregfi k
csapata. (Szint ai LászL )

sziiletések Bozsokí Benjómin
Németh Ákos
Benedek Kfistóf

Április

Bón Csanód

Május

Bujdos Dorina
katona Níkolett

Jrinius

Schmidt Rajmund

Anyakiinyvi
események
2007. éls félév

Február

Katona Zolt n és Balogh
Tímea
Kapítány Jóuef és Egli Olga

Március

/íjss István és kódár Ildikó

Május

Sudór Róbert és ToIIer

Klaudia

Jrfinius

Balogh Barnabás és
viiriis Nikoletta

2007. els félév

Január

l(iss Martín
vóradi Eleonóra

Február

Benedek Zoltán János
Benedek olívia

Március

Laposa Márton Jónos



Yéget ért a §utball szeaolr
A madocsai bricsri napjánkánikulai h ség-

ben kertilt sor a Decs elleni meccstinkre,
ahol szépen akartunk bircsrizni ahazai ko-
zonségt 1. A Decsnek jó híre volt, hiszen
egyaránt \egy zték a feljutásra páIyán

Szekszárdot és Őcsényt, a játékosaik koztil
mindegyik szerepelt NB III-ban.

Óvatosan kezdtlink, jól sziírttik a mez ny-
folényben játsz vendégek akcióit. A fél-
id kózepén egy nagyon szép Araczki An-
tal góllaIvezetést szereáiink. A vendégek
fokozták a tempót és gyorsan egyenlítet-
tek. A második félid ben tovább hajtottak

és megszereáék a vezetést. Ezt kóvet en

el ny novelésére, de a kóml diek egyenlí-
tettek szoglet utan.
A második felid ben a tóbbet ámadó haza-
iak vezetést szereztek, majd minden mind-

ery alapon kitamadtak a mieink. Izgalmas
volt ahajrá, mindkét oldalon voltak helyze-
tek, de a szerencse elpártolt t liink.
Az ifisták elfaradtak a második felid re és

5:3-ra veszítettek.

Véget ért csapatunk torténetének második
Megyei I. osztály szezonja. A csapat f -

Ieghazai pályán mutatott be bravriros pro-

dukciókat, és biztosan harcolta ki a bent-
maradást, ami nagyon nagy sz , hiszen
ilyen kis kozségként ott vagyunk a megye
labdarugásában az els hirsz kózott. Olyan

2007.06.03.
Kakasd-Madoc a 3z2 (1:1)

Yezz Siiriis Juliannao Tinnyeí Sándoro
Horváth Tamás
Gólliiv : Vidinszki 2

Miiller -Baka, Szili Lo Tiirjéko Szili Z-
Viiriis Zs, (Haag) Aradi, Tóth, Araczki
Attila (Makai) - Vidinszki, Biide (Vii-
riis R Sánta )
A végs helyezés szempontjából fontos
meccs volt a kakasdi, volt esélytink a
pontszerzésre a tabellán is kózel vagyunk
egymáshoz. Ennek megfelel en támadó
felfogásban kezdttik a játékot, és egy szép
támadást kovet en Vidinszki pompás gól-
jáv aI vezetést szereztiink.
A továbbiakban is jól játszottunk,helyze-
teket alakítoth]nk ki, magabiztosan iz-
ttlk az el nyt.
A félid kozepén Bode megsértilt, ami
nagy hátrányt j elentett csapatunk számá-
ta.
Kevesebb ideig tartottuk el l a |abdát,
mez nyfolénybe kefiiltek a hazaiak, de

kihagyták nagy ziccereiket. Anán kaptak
partj elz i segítséget, lesgyanris góllal
egyenlítettek. Aztán kaptak bírói segítsé-
get, Szili Lajost kiállították,tizenegyesb l
vezetést szereztek a hazaiak. Az utolsó
percekb en tíz emberrel is egyenlíteni tud-
funk, egy rijabb remek Vidinszki g llal. A
játékvezet kisasszony azonban irgy don-
tott, hogy gy zzón a Kakasd, ezért itélt a
javukra egy ajándék tizenegyest, amit ki-
használtak.
Elveszítetttink három pontot, lett egy sir-

lyos sértiltí,ink, lett egy eltiltott játéko-
sunk, amiért els sorban abírók hibásak.
Az ifisták srilyos vereséget szenvedtek.

2007.06.10.
Madocsa-Decs 1:2 (1:1)
Yez: Weitner ÁOem, Dvorák Eduárd,
Anczló Lászl l
Gól: Araczki Antal,
Miiller-Baka, Sánta, (Szucskó) Tiirjék,
Szíli Z-Viiriis Zs, (Haag) Aradio
(Tancsa) Tóth, Araczki Attita(Makai) -
Araczki Antal, Vidinszki (Viiriis F)

lassítottak és rutinosan i^ék a három
pontot. A mieink harcoltak az egyenlítésért
de kevés volt támadásainkban az ánlt er .

Az ifistákamásodik félid ben fel roltéka
vendégek ellenállását és folénye en gy(Sz-

tek.

2007.06.16.
Dunakiiml d-Madocsa 2:1 (1:1)

Yezz Ereth Attila, Nyakas Balázs,
Dvorák Eduárd
Gólliiv : Araczki Antal
Miilter -Baka, Szili Z, Sánta, (Viiriis F)
Viiriis Zsr- Szucskó (Tancsa) Aradi,
Tóth, Araczki Attila - Vidínszki, (Haag)
Araczkí Antal
A szezon utolsó meccsét a régi rivális
szomszédvár otthonában játszottuk. A
hazaiak 9. helye már az eredményt l
fiiggetlentil biztos volt, de nekiink a há-
rom pont megszerzése el relépést jelen-
tett volna.
Egyenrang felek jó meccsét láthatták a

néz k. Mi szerezttink vezetést egy szép tá-
madásból, rijabb zicceri.ink is adódott az

városi csapatokkak szerepliink egyiitt,
mint Dunafoldvár, Bátaszék, Tolna, és

megel ztink például olyan nagy teleptilé-
seket, mint Fadd, Nagydorog, H gyész,

Pincehely.

Kiodio:
Modocso kozség Onkormónyzoto

http : / / madocso.fpn. h u

zerkeszli:
FeIlinger József
20/453- l 045

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

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

Felel s kiodó:
Gelencsérné Tolnoi klóro

polgórmester

Nyomdq:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd
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4 78:23 ó8
4 68:32 62
7 87:48 57
7 68:4$ 37
9 59:45 53
9 79:55 51

10 58:52 50
8 ó7:38 48
12 4I:ó5 38
15 4:69 33
18 65;90 30
18 55:86 28
18 55:87 28
17 52z74 27
18 4a:74 26
21 43:93 19


