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Madoc ai Hí ondó
A Madocsai Onkormányzat lapja II. évfoly am, 8. szám, 2007. auguszfus

zorgalombór lere
Csendes, szerény, mégis céltudatos.
Ezekkel a szavakkal lehet j ellemezni
Bode Dánielt a Paksi FC futballistáját.
A sport iránti vágya és futball szeretete
vezette el odáig, hogy elmondhassuk ró-
la, az els madocsai focista, aki a ma-
gyar I{B l-ben játszik! B szkék lehetiink
rá, hiszen falunk jelent s része él-hal a
labdarugásért, és az ciregebb generáció
szerint sem volt *ég rá példa, hogy
Madocsáról valaki ekkora utat tegyen
meg a honi sportéletben.
Dani már gyerekkorában is karrierr l
álmodozott. Kezdetben mé8 csak báty-
jával Bcjde Istvánnal (akit azt hiszem
mindenki ismer a Madocsán) focizgatott
otthon az udvaron, majd elérkezett élete
els meghatározó állomása. Általános
iskolásként paksra ment tanulni, az ot(j-
dik osztályt ott kezdte el.

Betairé ek augu ztu ban
A Modocsoi Áltolónos lskolo o!só és fel-
s togozotóbo tortek be ismeretlenek
ougusztus 7 -én reggelre virrodóro . Av.

olsó togozotból szómítógép olkotrésze-
ket, míg o fels togozotból szómítógép
o lkotrészeket és lo ptopot tu lo idonítotto k
el o tettesek. A lopósi k r 400.000 Ft, o
rongó!ósi kór 200.000 Ft, tudtuk meg
Heisler Judit rend rí hodnogytól, o Pok-
si Rend rko pitó nysóg so itóreferensét l.
Ez o fokú vondolizmus méIységesen fel-
hóborítotto oz iskolo vezet ségét és o {o-
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l.iiiii, lu kozvéleményét.
l:i;i|;::

iiií:i A Polgórmesteri Hivotol és o Rend, rség
kéri o lokossógot, hogy vigyózzonok értékeikre, és o megfelel módon védekezze-
nek o beiorések, roblósok és o besurronó tolvoiok ellen! A beióroti oitókot, kopu-
kot éiszokóro zóriók be, ezzel is novelve biztonsógukot|

(folytatás az 5. oldalon)
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Feluiítási munkálatok az örrko tmrányzat intézményeiben
mónyben nagyobb
felirjítási munkák-
kal az idei évben
nem számoltunk,
mivel elkészíttet-
tuk az éptiletre vo-
natkozó rekonst-
rukciós terveket. A
tervek kivitelezés-
éhez azonban pá-
lyázatt lehet sé-
gekre várunk, ffii-
vel a kivitel ezés
osszege kozel 50

millió Ft-ba keriil.

Ugyancsak sike-
res pá|yázatról

számolhatunk be: a Duna-Mecsek Ala-
pítványhoz benffitott pályázafunkon a

bentlakásos
szociális ott-
hon kialakítá-
sa engedélyes
tervének és

megvalósítha-
tósági tanul-
mányának el-
ké s zités éhe z
6,7 millió fo-
rintot nyer-
tiink el. Az
oner vel ki-
egé szitett,
mintegy 8

millió Ft-os
keretb 1 lehe-
t ség nyílik
arra, hogy a

fenti e| készit munkákat elvégezzik,
ami egyben sziikséges is egy uniós pá,
Iyázat beny j tásához. Számitásaink sze,

rint az id sek otthonának kialakítása ko-
zel200 millió Ft, amit csak egy uniós pá-

Iyázat segítségével lehet megvalósítani.
A feladatra vonatkoz pályázatot az ón-
kormányzat 2008 tavaszán szeretné be-
nyrijtani.

Folyamatban van az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztériumhoz , ifirisági klub kiala-
kítása céljából benyrijtott pá|yázatunk

elbiráLása. Az elbirálás auguszfus végére
várható . pozitív dontés esetén a Miível -
dési ház zongoratermét szeretnénk a fen-

ti céláak megfelel en átalakitani, és a fi-
atalok részére kulturá|t szabadid eltol-
téséhez rendelkezésre bocsátani.

A nyári melegek megsziínése után foly-
tatjuk a Polgármesteri Hivatal kiils va-
kolatának felrij ítását, ami már egy tava-

lyi páIyázati keret terhére tortén fel-
adat befej ezését j elenti.

Tisztelt Olvasók!

Tájéko ztatni szeretnénk Önoket az Ön-
kormá nyzat aktuális fej lesztési felad ata,

iról.

Tavasszal sikeresen páIyáztunk a Dél-
dunántuli Regionális Fejlesztési Tanács-
hoz 2.000.000 Ft-ra, amelyhez a Képvi-
sel -testi,ilet 40 % oner t , 1.382.000 Ft-
ot biztosított saját koltségvetéséb 1. A
kozel 3,5 millió Ft osszeget a Képvisel -
testiilet határozata alapján az alsó tago-
zatos iskola nyíIászáróinak cseréjére le-

hetett fordítani. A kivitelezés jrilius hó-

napban elkezd dott. Augusztus 6-ie a

nyilászár k cseréje megtortént, augusz-
tus kozepéig a bels meszelések és a má-
zolási munkák is megvalósulnak.

Befej ezódtek az óvoda, id sek klubja
nyárt nagytakarítási munkáIatai is. Jelen-
leg folyamatban van a fels tagozatos is-
kola tisztasági meszelése. Ebben azintéz-



A tábor zárására jirlius 2t-én, szombaton
keriilt sor a Faluházban. A Szaggat népze-
nei egytittes miís oráttekinthették meg a á-
borlakók és sziileik, majd eá kovet en éj-
szakába nyuló táncházat tartottak, ahol
gyeímek és sztil egytitt táncolhattakés kis
táncosok megmutathatták, mit tanultak a
táborozás alatt.

lFJl

Táncoltak, énekeltek, mulattak a gyerekek
a j lius 15-t l 20-ig megrendezett tánctá-
borban az Általános Iskola alsó tagozatá-
ban. Kozel negyven iskolás vett részt a
programokon, melyekbe a néptánc tanulá-
son kívtil a népdaléneklés és gyongyfflzés
is beletartozott Dr. Vollmanné Reich Már-
ta f szervez elmondta, ez volt az els
ilyen tábor, melyet hagyományteremt cél-

Táncok, dalok, hagyományok
lal szerveztek, és szeretnék jov re is meg-
rendezri. Fontosnak tartotta azt is, hogy a
madocsai hagyományokat megismertessék
a gyerekekkel, ebben segítségére volt arti
Zglzsanrla és dr. Skrenyó Zslusa. A tábor-
ban a firik a kiskun legényes, míg a lányok
a kerekecske tánc lépéseit sajátíthaták el.
A tanulás és próbák kozott az iskolások ré-
gi táncfelvételeket nézhettek meg, amelye-
ket a vetítés után megbeszéltek, kielemez-
tek. Esténként atábortílz mellett már a szti-
1 kkel folyatódott a mulatozás, kozos
énekléssel.
Cstitortokon este a Madocsai Hagyomány-
rz Népáncegyesiilet nagy táncosai is el-

látogattak az alsó ágozatos iskolába, hogy
a táboroz l<kal egytitt tancoljanak. Ezen az
estén az eddigi jó hangulatot fokoáa, hogy
harmonika kíséretet is kaptak az énekszó
mellé, Sereg István és Csákvári Gyuri
nyijtotta a zenei aláfestést.

Meghívó
Hagyományainkhoz híven az idén i

megren dezztik Madoc s án
a szureti felvonulást és báIt, melyre

szeretettel várunk mindenkit !

2007. szeprTÍilln;.' ,.romb at)

A felvonulás 13:00 órakor indul a Faluházt l, amit hajnalig tart
báI zár. a

A báIkezdési id pontja:
20:00 ra

Atalpalával taTAKTUS
zenekar h zza.

Minden mul atni vágyót
szeretettel vátunk!
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Tisztett Madoc aialt!
Pár hónapja nem hallattja hangját az egyház a Madocsai jságban,

pedig amikor el szor megielentette a Polgármesteri Hivatal, az e1y-

ház is kapott lehet séget arra, hogy beszámoljon életér 1. Jó lehet -

ség volt ez a felhívásokra, ktjsztinetek kifejezésére.

Úgy érezztik, hogy ismét itt az ideje, hogy hallassunk magunkról.

Ha visszaemlékeznek rá, azza| kezd dott, hogy templomunkért har-

coltunk, elérzékenytilttink, és rigy érzem gy zttink is. Hiszen a

madocsaiak osszefogtak, és a szép osszefogásnak eredménye lett, a

templom bels képe megszépilt. Sok ember kérdezi:

- Miért hagytuk abba?

- Nem hagyfuk abba!

Jelenleg pátyázatilehet ségre várunk, ebb l szeretnénk a kiils felrijítás k ltségeinek fedezetétbiz-

tosítani. Ha apá|yázatoknak most sem lesz eredménye, akkor írjra kérjiik a lakosság segítségét, Min-

den er nkkel azon lesztink, hogy a kiils tatarozást is el tudjuk végeztetni. Mi éreztiik ígazán, akik az

eddigi szervezési munkákban részt vettiink, és átélhetttik a lelkesedést , hogy az <isszefogásnak milyen

ereje van, és milyen eredményeket lehet vele elérni.

Jelenleg más jellegíí gondja is van az egyháznak. Valószínií, már mindenki hallotta, hogy lelkipászto-

runk elmegy más gyiilekezethez. Vádaskodunk, kérdéseket keresve, miért megy el a tiszteletes rir? Ez

a d ntés az dóntése volt. Mi tartsuk tiszteletben, ne keresstink rá váLaszt.

Nekiink irj lelkipásztort kell választani. Nagyon nehéz feladat lesz, de szeretnénk olyat választani, aki

mindenkinek megfelel. Erre mondanák sokan: Ez csak álom. Nagy felel sség hárul a presbitériumra,

hiszen az egyházi t<irvónyek megszabják lehet ségeinket, s ezekhez a jogszabályokhoz társul mégaz

érzelem, a j zan gondolkodás. Milyen lelkipásztor kell a falunak? Mondanák sokan: jól prédikáljon,

és jól tudjon énekelni. Kívtilállóként így ítéljiik meg. De még ezen feliil sok kritériumnak kell megfe-

lelnie, hiszen jó egyiittmíík d nek kell lenni a presbitériummal és a telepiiléssel, j I gazdálkodjon és

sok-sok más kihívásnak eleget tudjon tenni.

Nézztink el re, fogjunk ti sze, és ne az e|Ientéteket keressiik, az még sosem vezetettjóra. Segítstik

egymást a d<intésben és a munkában egyaránt.

V ájer Ferencné presbiter



zorgalolnbór iele

(folytatás az I. oldalról)

A focit is magával vitte, és egy diák-
olimpiai mérk zésen a PSE akkori után-
pótlás igazgatója vetett szemet a fiatal
tehetségre. Így ] 997-ben keri)lt a Paksi
,SE csapatóhoz, mely akkoriban a har-
mad osztályban szerepelt. Dani tíz éve
vAn a klubnál, elmondása szerint végig-
járta A szamárlétrát ahhoz, hogy az els
csapatba, a feln ttekhez ker lhessen.
Ehhez nem csak a tehetségre, hanem ki-
tartásra és megfelel teljesítményre is
sz kség volt. Gyerekként inkább a táma-
dói szerepkcjr tetszett neki, szívesen ját-
szott csatárt vagy irányító kozéppályást,
a sors vég l ugy ltozta, hogy most véde-
kez kózéppályás vagy véd poszton lát-
hatjuk viszont a Paksi FC meccsein.
Az évek során juniorból, serd l be,
majd az ,fi csapathoz keriilt. Az edzés-
módszerek is változtak, gy érezte kez-
detben az volt a cél, hogy megszeresse a
játékot és megmutatkozzanak az adott-
ságai a labdar gáshoz. Az ifiben már az
eredményre, a taktikára is jobban kellett
risszpontosítani, így keményebb edzése-
ket tartottak nekik. Dani itt is állta a sa-
rAt, hiszen gyerekkori álma, hogy profi
futballista legyen, végig célként lebegett
a szeme el tt.

Duna jvárosban tanult tovább, itt sze-
rezte meg az érettségit is, majd a techni-
kum miatt 2001-ben kimaradt egy évre a

fociból. Ezután visszatért Paksra, ahol
a vezet k megengedték neki, hogy a fel-
n tt csapattal tréningezzen heti két al-
kalommal, hátha így gyorsabban vissza-
nyeri a formájót. Nem is kellett sok id t
várnia, az els cs apat vezet edz j e
mondta neki, hogy látoga^ s4 nyugodtan
naponta a gyakorlásokat. Ezek az edzé-
sek nehezebbek voltak, itt már a fizikai
er nlét is sokkal fontosabb volt, és Da-

ninak fel kellett vennie a ver-
senyt a nála id sebb labda-
r gókkal. Az elszántságának
és kitartásának kciszónhet en
bennragadt a feln ttben, de
volt olyan id szak is, amikor
elmondása szerint, ,,vissza-
j átszott " az ,fibr. Az els
csapatban 2003 szén mutat-
kozott be, akkor még a har-
mad osztályban Celldcim lk
ellen játszottak, csereként lé-
pett pályára és 3-2-re gy z-
tek. Legkedvesebb emlékei a

2006 tavaszi Budakalász-Paks meccs-
hez fíiz dnek, itt 3-0-ra nyertek és ezzel
a meccsel lett a PSE az NB II. nyugati
csoportjának bajnoka. Elmondása sze-
rint nem csak ez a mérk zés és csapat
teljesítménye, de az egész év fantaszti-
kusan alakult. Ezzel a gárda megszerez-
te az NB l-es tagságot és a 2006/2007-
es idényt a legfels osztályban kezdhet-
te, a keretben Bcide Dániellel. El sz r
az NB l-ben a Paksi FC Diósgy r
mérk zésen léphetett pályára. Az idény
végén mindenki ór lhetett, a kitíizcjtt
célt elérte a csapat, bent maradt az els
osztályban.
Dani ugy érzi, hogy ezen a szinten sok-
kal gyorsabb, p rg sebb a játék, a csa-
patok nagyobb iramot diktáltak, mint az
NB ll-ben, és ezt néha nehéz volt felven-
ni.
Az olimpiai válogatottban is bemutat-

kozhatott, Horvátországban az Alpok-
Adria kupán lépett pályára, ahol Róth
Antal szóvetségi kapitány elégedett volt
a játékával.
Most már hivatásának lehet nevezni a

futballt, hiszen profi lett, minden tekin-
tetben. 4 hónapja Pakson él, mert mint
elárulta, így k nnyebb edzésre járnia,
jobban egy tt tud lenni a csapattal,
mintha Madocsáról járna be. Jóv jét lé-
pésr L-Iépésre képzeli el. El szór sze-
retné beverekedni magát a Paksi FC
kezd csapatába, majd a megfelel rutin
megszerzése után, ha adódik lehet ség
kiilfoldre szerz dne. Ez természetesen
még csak távlati terv, mint ahogy Az is,
hogy karrierje végén a Madocsai íoci-
csapatban szeretne levezetni. Persze
gondol cireg korára is, szeptemberben
jra iskolapadba l, mert szeretne elvé-

gezni egy B-licences edz i tanfolyamot.
Kózben szabadidejében is hivatásának
él, hobbiból is focizik, az Erli-kupán té-
len például egy csapatban játszott báty-
jával. Úgy érzi, családja mellette áll, és
biiszkék rá.
Nem csak a család, hanem az egész falu
valóban b szke lehet Danira, és jó pél-
da lehet azoknak a fiataloknak, akik
Madocsán a futballt választják. Tehet-
séggel, kitartással, és becsiiletes mun-
kával el lehet érni a magasabb célokat.

Fellinger József



Folunopi el zeJes
Modocso Kozség Önkormónyzoto idén l0. olkolommol rendezi meg o Folunopot,

melynek id pontio: ouguvlus l8. szombot

fu idei évben o koróbbi években toposzíolt nevez i léiszóm csokkenése miott elmo-
rod o holószléf z verseny. E helyett kOz s ebédre vóriuk o lokossógot, melyért el -

zetes igénylés eseíén egy ielképes osszeget, 100 Ft-ot kellfizetni. A Folunopon is le-
het ebédre beíizeini o készlet erejéig, de itt mór 200 Ft-bo kerül, Az ebéd lebonyolí-
tósóhoz o Foluhóz udvorón sótrot óllítunk {el, de természetesen o koróbbi évekhez
hosonlóon mosl is ki lehet települni. Ebédiegyek el zetesen igényelhei ek2OO7. ou-
guvtus lS-ig o kovetkez helyeken:

Polgórmesteri Hivotol F v.24.
Vegyesbolt F v.20.
Tokoéksz vetkezet Poksi u. 'l.

ArÉsz boh poksi u. 2.

A Folunop tervezett progromjo:

Augusztus 1 7.
l8,00 ,,Alkotó kezek" kióllítós-sorozot keretében : ,,A hogyomóny és együvé tortozós er d od" című ki-

óllítós megnyitóio o Művel dési hózbon
Augusztus 18. 8.0O Sportrendezvény o lobdorúgópólyón

Lobdorúgó kormérk zések, csopoiok: Ászok, Sorki kocsmo,
Hombolgó

9.45 Modocsoi Mozsorett csoporl megnyitóio.
10.00 Mogyor Médio Vólogotott - Modocsoi Oregfiúk mérk zése

A délel tt folyomón o gyerekeknek hobporiy és ugrólóvór vório o gyerekeket o pólyón.
A progromok délutón o Foluhóz udvorón folytotódnok.

l2.00 - 14.00 Kózós ebéd
l3.45 Megnyitó
l4.00 Operett duett: Budoi Beotrix és Egri József kozrem kodésével
l5.00 Mory Zsvzsi műsoro
1 5.45 Modocsoi Mozsorett Csoport
l ó.l 5 Modocsoi Hogyomóny rz Néptónc EgyesüIet
l 8.00 Torres Doni
l B.30 Julio és Kicsi Julio
l B.45 Tombolosorsolós
20.1 5 Julio és Kicsi Julio
20.30 Groovehouse
21 .00 Ghodoh Ghorom hostóncegyüttes

A progromot hoinollg todó ból z riaI g zenét Kiss Loios zeneko ro szolgó ltotio.

Még vóriuk ozoknok o ielentkezését, okik gobelin munkóikot , illetve okór t bb generóciót is be-
mutotó esküv i, lokodolmi képeiket o kióllítóson szívesen bemutotnókllt

A Folunop tómogotósóro oz idei évben is Nosáolgio jegyet bocsótunk ki, omelynek megvósór-
lósóvol bórki hozzóiórulhot o rendezvény sikeréhez.
Nosztolgio iegyek 500 Ftldb óron kophotóok oz el bbiekben felsorolt értékesíó helyeken.
Kérünk mindenkii, hogy onyogi lehet ségeihez mérlen tómogosso o Folunopot!
A vósórlók kozott o koróbbi évekhez hosonlóon értékes oióndékokot sorsolunk ki!

Szeretettel vórunk mindenkit o Folunopi rendearényre!
Jó szórokozóst, kellemes id tóltést kí,vónunk mindenkinek!

Polgórmesteri Hivotol Modocso

:,



Anlrateles vírágnap
Augusztus elsején iinnepeljtik az anyatejes
világnapot.
A szoptatás a csecsem táplálás legjobb és

legbinonságosabb módja. Az anyatej az
egyetlen tokéletes táplá|ék, mely a fert zé-
sekt l is véd, és a csecsem k egészséges
pszichológiai fejl dését is megalapozza.
A legujabb módszertani ajánlás szerint a
csecsem k igényeit optimálisan az élet el-
s 6 hónapj ában a kizár lagos szoptatás,
anyatejes táplálás kielégíti. Elérend céL,

hogy minden csecsem t életének els fel
évében, de legalább 4 hónapos koráig
szoptassák, és anyatejen kíviil semmi
egyéb áplálékot ne kapjon.

Az ut bbi id ben igen elte{edt az gyne-
vezett igény szerinti szoptaás, amely kor-
Iátozás nélki,ili, éjjel és napp aL egyaránttor-
tén gyakori szoptaást jelent. Ez azonban
nem jelenti art, hogy a csecsem egész
trop, szinte felóránként szopik, és a mellen
van.

Minden csecsem más: van, aki 24 ra
alatt I0-I2 alkalommal is szopik, és van,
aki megelégszik 6-8 alkalommal.
Jó, és célszerií is a csecsem igényeihez
igazodni, és nem az rát figyelni, hogy mi-
kor kell szoptatlri. A szoptaások gyakori-
ságát áItalában rá lehetbini a csecsem re,

hiszen ez az igénye szerint egy napon be-
liil és hosszabb id szakot tekintve is válto-
z lebet. Ha elegend az anyatej, akkor a

csecsem k általában 1-2 héten beltil áttér-
nek a 7 -9 alkalommal való szopásra.
A sikeres és elegend szoptatást nagyon
sok minden befolyásolj a.

A sztilések legnagyobb része ma már kór-

házakbanzajIlk, dcsalád segít szerepe ak-
kor hiányzik, amikor a legnagyobb sztik-
ség lenne rá. Nagyon fontos, hogy az i -

sziilottek a kórháuban az édesanyjukkal le-
gyenek, hiszen ezmind a kót déshez, mind
a sikeres szoptatáshoz nélkiilozhetetlen.
Ertma már segítik a rooming-in-es szobák
a kórházakban, ami azt jelenti, hogy a cse-
meték az édesanyjukkal lehetlrek.

Az anyák 98 oÁ-a képes lenne szoptatlri
gyelmekét, ha megfelel ismeretekkel, va-
lamint ónbizalommal, illetve megfelel
családi és egészségugyi szakemberek ré-

szér ltortén támogató segítséggel rendel-
keme. Mindezek mellett a megfelel táp-
lákozás és folyadékbevitel szintén elen-
gedhetetlen. Alkalm azhatunk kiilonb óz

gyógynovényeket, homeopátiás szereket
is, amelyek hozzájárulhatnak a sikeres
szoptatáshoz, hiszen segítik a tejelválasz-
tást azonban az egyik legfontosabb a

nyugalom és a pihenés, amelyekhez a csa-
lád segítsége nélktilozhetetlen.

1.

Az anyatej el nyei

- Az anyatej olyan zsírsavakat tartalmaz,
amelyek sztikségesek az agy és a szem
ideghártyájának a fejl déséhez. Ezeket a
zsírsavakat a tápszerek nem tartalmazzák.
Kísérletek támas ották aIá, hogy a szopta-
tott gyeímekek kés bbi életkorban elvég-
zett intelligenciatesájei jobb eredményt
mutatlrak, mint a mesterségesen ápláltaké.

- Véd a fert zésekt l.

- A szoptatás révén anya és gyermeke ko-

zótt szoros, szeretetteljes kapcsolat alakul
l<t.Ez segíti a gyelmeket kés bb is emberi
kapc solatai kialakításában, v alamint e gész-
séges lelki fejl désében.

- A szoptatas az édesanyaegészsége szem-
pontjából is fontos, mivel segíti a szíilés
utáni vérzés megszíínését, és az anya ko-
rábbi alakjának visszanyerését; ezen feltil
csokkenti az eml - és a petefeszeh,rákkoc-
kénatát ts.

- Nem utolsó szempont az sem, hogy min-
dig kézrél van, nem kell elkészíteni, és ol-
csó.

Összességében a . tudnám mondani, hogy
a sikeres szoptatáshoz az édesanyáknak
ónbizalomra lenne szíiksége, ameIyhez a
család leginkább a nagysziil k és az
édesapa - segít ,biztat , és tamogat ma-
gatartása jelenti a kulcsot.
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Augusztusban raitol a bainoltság
2007.07.13-án a baráti kor jóvoltából
vacsorával egybekotott évzár -évnyitó
me gbe szélé st tartottunk.
Értekeltik az elmrilt szezont, ahol csa-
pataink megfelel en szerepeltek. A fel-
n ttek a 14. helyen végeztek, az tftsták
a 12. helyet szerezték ffieg, azIJ 17 csa-
patunk otodik lett, azU 13 pedig nyolca-
dik. A szereplésért koszonet já, vala-
mennyi játékosnak, edz nek és onkén-
tes segít nek.

Megkaptuk az j bajnokság versenyki-
irását. A megyei I. osztá|yban kotelez
feln tt, U19 és UI7 korosztályí csapat
indítása, valamint sszel és tavasszal 3-3
alkalommal el kell vinni kistérségi torná-
ra U7 , U9 és U l l korosztályí csapatot.

az j szezonban. Mivel nem volt jelen
mindenki, néhányan pedig még aludni
akartak a dontésre, ezen az estén még
nem alakult ki kristáIytiszta kép a jov -

re. t

A nevezési határid egy hét mriLva jfut
le, jirlius 20.-a el tt befizetttik a
Il4.000,-Ft-ot és leadtuk a nevezést.
Az átigazolási id szak j lius 25-én járt
le, véglegessé váIt a távoz k névsora.
Araczki Antal Ausztriába megy focizni,
Aradi Gábor Dunakoml dre, Tancsa Ta-
más Pusztahencsére, Taba Gábor
Géderlakra, Szucskó József pedig
Gyorkonybe igazolt.
Erkezett hozzánk a PAKS SE-t 1 Ma-
gyar István, Oláh Ferenc, Tóth Ákos és
Wenhardt Ákos a Bolcske SE-b 1 pedig
Tóth Balázs.

Szigorubban fogják venni a létszámhiá-
nyos kiállást, tobbszori eset után a fel-
n tt csapat kizárására is sor keriilhet.
Amennyiben a fenti szigoru feltételek
miatt nem vállalnánk az indulást, a ver-
senykiírás szerint csak a megyei III.
o sztáIyb a nev ezhetnénk.
El szor eldontotttik, hogy mindenkép-
pen az e|s osztáIyban indulunk.
Ezt kovet en a játékosok egyenként
nyilatk oztak, hogy számíthatunk-e ráj uk

Edz a feln tteknél Sánta István, az
ifistáknál Araczki Attila, a serdiil knél
Voros Zsolt és Bode István.

A bajnokság augusztus 19-én kezd -
dik, mí kértiik , hogy az els mecc tin-
ket 20-ára tegyék a falunap miatt.
Az el késziileti mecc einket
Géderlakon játsszuk, & Duna Kupán.

(Lénárt Gyula)

Kiod|o:
Modocso kozség Önkormónyzoto

http : / / modocso.fpn. h u

szerkeszti:
FeI!inger József
20/453- l 045

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

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

Felel s kiodó:
Gelencsérné Tclnoi klóro

polgórmester

Nyomdo:
Kerényi Nyomdo, Szekszórd


