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A tanácsteremből jelentjük
‣

A Hídverő Napok programja. Idén is megrendezésre kerül a hagyományos rendezvény, a szokásos helyszínen, a Süttői sétányon. A
rendezvény dátuma július 7. szombat. Ezen a napon az összes Hídverő település ünnepel, a fő helyszín a szomszédos Búcs község lesz. A
képviselők megvitatták az ünnepi program javaslatát, amelyet az önkormányzat kulturális bizottsága állított össze. A műsor színes és érdekes
lesz, remélhetőleg mindenki talál benne kedvére valót. A kicsiknek bábszínház előadást készítenek a szervezők, emellett fellépnek az
alapiskola diákjai is zenés-táncos műsorukkal, majd fellép a csilizradványi éneklőcsoport egy sláger-összeállítással. Az esti szórakozáshoz a
talpalávalót Mezei Zsolt és zenekara biztosítja. Kísérőrendezvényként kiállításnak ad otthont az Immánuel-ház, ahol Köles Vince amatőr
fotóművész képeit tekinthetik meg az érdeklődők. Idén is lesz mécses úsztatás, amit a többi Hídverő településsel együtt Dunamocs is
máglyagyújtással köszönt. Az ételekről és italokról immár hagyományosan a helyi szervezetek – a horgászok, a sportszervezet valamint a
borászok – gondoskodnak.

‣

A kutyák nyilvántartása. Ing. Orosz Jenő alpolgármester beszámolt a kutyák bejelentésének ellenőrzéséről. Ez még folyamatban van,
a közmunkások eddig kétszer járták be a falut, ahol az udvarokban ellenőrizték, van-e kutya, illetve hány kutyát tartanak a gazdák. Ezt
házszám szerint feljegyzik, és az így összeállt listát a hivatalban összehasonlítják a befizetett kutyaadó listával. A számlálást többször is
elvégzik, mert előfordulhat, hogy a kutya éppen nincs az udvarban, vagy nem látható helyen van. A végleges listáig még két számlálás
hátravan, ezután a be nem jelentett ebek gazdáit a helyi rendelettel összhangban az önkormányzat szankcionálni fogja. Az intézkedés már
most is egyértelműen sikeres, mivel idén eddig hetvennel több kutya lett bejelentve, mint a tavalyi évben.

‣

Az óvoda átköltöztetésének lehetősége. Az ülésen újra felmerült, hogy az óvoda épülete elöregedett, és az elégtelen szigetelés és az
öreg ablakok miatt túl nagy költség a fűtése. Az óvodások létszáma sem olyan nagy, ami indokolná egy ekkora intézmény fenntartását.
Döntés egyelőre nem született, de a testület megbízta a polgármestert, hogy készítsen el egy becslést, mennyi költséggel járna, és mennyi
megtakarítást eredményezne, ha az óvoda átköltözne az alapiskola vagy az iskolakonyha épületébe. A kérdést a következő
ülésen újra
megvitatják.

‣

A szeméttelep működési rendjének megváltoztatása. Anyagi és környezetvédelmi okokból is egyre fontosabb a hulladék lehető
legnagyobb mértékű osztályozása és újrafeldolgozása. Ezért mostantól szigorúbbak lesznek a Földásásban a hulladék elhelyezésének
szabályai. A kaput őr nyitja ki a szeméttel érkezők számára, majd megmutatja, hogy a hulladék különböző fajtáit hol rakja le. Mostantól
ugyanis szelektálva tároljuk a szerves anyagot, gumit, műanyagot, építkezési törmeléket. Az őr feladata ezen kívül, hogy név szerint
feljegyezze a Földásásba érkezőket. Erre azért van szükség, mert az utóbbi időben egyre több idegen vette igénybe községi
szemétlerakónkat. Nyitvatartási idő hétfőtől szombatig 8 és 19 óra között, vasárnap 8-tól 12-ig.
Ezzel együtt az önkormányzat havonta egyszer, ingyenesen elszállítja a szelektált hulladék több fajtáját. Míg eddig csak a PET
palackokat szedték össze, júliustól többféle műanyagot is. Erről a tanácstermi jelentések után részletesen olvashatnak.

‣

Bérleti szerződés. A polgármester informálta a képviselőket, hogy az egészségügyi központ egyik üresen álló helyiségét – a volt
fitness termet – sikerült újra bérbe adni, mégpedig a Prvá stavebná sporiteľňa a.s. -nek. Bérleti díja havi 50 EUR plusz villanyköltség.

‣

Új vállalkozások a községben. A polgármesteri hivatallal kötött megállapodás alapján két új kisvállalkozás érkezett a faluba, akik
július 1-től közösen bérlik a TSZ egyik használaton kívüli csarnokát, a Dufrex telepe mellett. Az egyik cég műanyaghulladék felvásárlásával és
préselésével, a másik fémhulladék felvásárlásával foglalkozik. A vállalkozás beindulásáig maguk a tulajdonosok dolgoznak a csarnokban,
később pedig – a sikerességtől függően – 3-4 új munkahely jöhet létre.

‣

Csalók a faluban. A polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy két dunamocsi lakos is jelezte, a közelmúltban csalók
áldozatává vált. A probléma megvitatása után a testület arra a döntésre jutott, hogy informálni kell a lakosságot, ezért a jelenségről és az
egyik konkrét esetről részletes cikk olvasható újságunkban.

‣

Kibővül a kulturális bizottság. Kukola Katalin elnök javaslatára a képviselők jóváhagyták a bizottság bővítését. Az új tag Kele Ildikó,

az óvoda igazgatónője.

‣

Önkormányzati elismerések. A polgármester javaslatára a képviselő testület elfogadta, hogy minden évben a Szent István-napi
falunapon négy elismerés kerül kiosztásra olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik tevékenységükkel, támogatásukkal vagy egyéb
eredményeikkel ezt kiérdemelték. A négy elismerésből három az önkormányzat díja lesz, a díjazottakat a képviselő testület választja ki
szavazással, a negyedik pedig a polgármester díja. Az elismeréseket első alkalommal az idei falunapon adják át.

‣

Játszótéri tilalom. Többen is jelezték a képviselőknek, hogy az iskola melletti játszótéren egyes kutyatulajdonosok veszélyesnek
tűnő – harcikutya-szerű – ebeket sétáltatnak. Ez azért aggasztja a szülőket, mert fennáll a kutyatámadás lehetősége, másrészt a gazdák nem
szedik össze a kutyaürüléket, amitől a gyerekek különböző fertőzéseket, betegségeket kaphatnak. A testület úgy határozott, hogy a játszótér
területére mostantól tilos kutyát bevinni, és a kapura egy tiltó tábla lesz kihelyezve.
A testület minden szavazásra került kérdésben egyhangúlag döntött.

‣

Köszönetnyilvánítás. Az önkormányzat ezúton szeretne köszönetet mondani ifj. Szalay Ferencnek, aki a községnek 10 darab tuja
csemetét adományozott. A fák a katolikus templomkertben kerültek kiültetésre, 5 darab Nehéz Ferenc szobra köré, 5 darab pedig Király
püspök szobra mellé félkörben. Köszönetet mondunk továbbá Bábi Irmának, Ölveczky Máriának, Bellabás Zsuzsának és Mocskos Katalinnak,
akik a falu szépítésére virágpalántákat adományoztak.
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Hatékonyabb műanyaggyűjtés
Júliustól községünkben egy új vállalkozás kezdi meg a működését a TSz egyik használaton kívüli csarnokában, a Dufrex telepe
mellett. A cég neve LP Trade, és műanyag hulladék gyűjtésével, szelektálásával és préselésével foglalkozik. A községi hivatallal kötött
megállapodás alapján a cég átveszi a község által havi rendszerességgel összeszedett műanyagot. Ez két szempontból is nagy előrelépés
a hulladék kezelésében:
Az egyik nagy előny, hogy eddig a műanyag hulladékért senki nem fizetett, az összegyűjtött PET palackokat a község saját
költségén szállíttatta Perbetére, ahol a legközelebbi présgép található. Mostantól helyben kerül feldolgozásra és a cég a piaci árnak
megfelelő összeget fizet az önkormányzatnak. Ez jelenleg a PET palackok esetében 4 cent/kg. Tehát nem csak megspóroljuk a szállítást,
még valamennyi bevételhez is jutunk.
A másik fontos előrelépés, hogy júliustól nem csak a PET palackokat szállítjuk el, hanem a következő hulladékfajtákat is:
minden PP, PE és PS (polipropilén, polietilén és polisztirol) alapú műanyag (pl. kekszes, csokis tálcák, joghurtos poharak,
margarinos dobozok, műanyag mosószeres dobozok és öblítőszeres, tisztítószeres flakonok, stb.)
üdítős vagy sörös pléhdobozok
fehér és színes fólia
kemény műanyag (zöldséges ládák, sörösládák, autó lökhárító stb.)
A cég általában különválogatva veszi át az ilyen hulladékot, Dunamocs lakosaival azonban kivételt tesznek – a kemény műanyag
kivételével az összes hulladéktípust egy zsákba lehet rakni. A kemény műanyagot elég a zsák mellé a földre helyezni. Egyelőre a cég
telephelyén nincs kisméretű mérleg és pénztárgép, ezért magánszemélyektől nem, csak az önkormányzattól vesz át műanyagot. Az
önkormányzat a közeljövőben tervezi a papírhulladék és a tetrapack - csomagolás (tejes és üdítős dobozok) szelektív gyűjtésének
bevezetését is.
FIGYELEM! Az élelmiszer vagy más szerves anyag csomagolását (pl. joghurt, vaj, olaj) kérjük öblítsék ki. Amennyiben láthatóan
ételmaradék vagy egyéb szerves anyag található a csomagoláson, azt nem tudjuk elszállítani.
Az önkormányzat tisztelettel kér minden dunamocsi lakost, hogy használja ki ezt a lehetőséget és minél nagyobb mértékben
szelektálja a hulladékot. Mutassunk jó példát a gyermekeinknek és tegyünk a környezetünkért!

-‐
-‐
-‐
-‐

„Kis színesek“
Tűzoltóink június folyamán két alkalommal is versenyen képviselték
községünket. A járási versenyre Perbetén került sor, ahol a Csontos Tibor, Búcsi
János, Boros Zsolt, Boros Zoltán, Rusznyák Károly, Lajos Árpád, Takács Lóránt,
Farkas Sándor, Záhorszky Levente összetételű csapat az új versenyszerelésben
vonult ki a pályára. A 16 járási egyesület két klasszikus számban, stafétafutásban
és tűztámadásban mérte össze erejét. A staféta kitűnően sikerült, s a
tűztámadásban is rendkívül jó, 35 másodperces időt értek el, ekkor viszont
közbeszólt a balszerencse: lefulladt az egyesületi szivattyúmotor, így nem tudták
a vízsugarat célra irányítani. Ennek következtében a versenyt értékelhető
eredmény nélkül zárták.
A csorbát csapatunknak Süttőn sikerült kiköszörülnie, ahol 28 résztvevő
közül a 13 lett. Tűzoltóink beszámolója szerint a süttői a legjobb verseny, melyre
az év folyamán eljuthatnak, színvonalában, hangulatában, kiszolgálásban,
szórakoztató programjaiban egyaránt kiemelkedik a többi közül. Ráadásul minden
csapat ugyanazzal az eséllyel lát hozzá a feladathoz, mivel eszközöket, gépeket
az egyenlőség jegyében a szervezők biztosítanak. Ebből következően Süttőn nem
is volt gond a szivattyúval. Csapatunk az Antal Mihály, Boros Zoltán, Boros Zsolt,
Záhorszky Levente, Búcsi János, Takács Lóránt, Lajos Árpád, Tücsök Dávid
összeállításban szerepelt.

A Főtéren már régóta szükség volt
biciklitartóra, különösen vásárok, rendezvények
idején, mikor alkalmas hely hiányában szanaszét
hevertek a kerékpárok, rosszabb esetben a
pingpong-asztaloknak támasztották azokat. A
kényelmetlen helyzetre megoldást kellett találni,
így Orosz Jenő alpolgármester ötleteként, egyedi
megoldást alkalmazva fatörzsből készítettek
biciklitartókat. A határi utak tisztítása során
megfelelő fatörzset vágtak ki, melyet Csontos
Tibor motorfűrésszel formára faragott, ami után
már csak be kellett festeni, s máris készen álltak
a használatra. A terv szerint hasonló tartókat a
bérlakások mellé is elhelyeznek.
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A terv szerint haladva tovább folytatódott a vadászház környékének
fejlesztése, s a nemrég felállított padok mellé sütésre, főzésre alkalmas
tűzhelyet építettek. A tűzhely alapjául egy betongyűrű szolgált, melyet Mezei
Sándor vörös kövekkel rakott ki. A falu munkásai ezen kívül levágták a füvet a
térségben, s kivágtak egy kiszáradt fát, melyből újabb biciklitartó készül.
Minden készen áll tehát a vadászháznál a kirándulók fogadására!
A
zsolnai
kerületi
bíróságon,
másodfokon
is
pert
nyert
polgármesterünk Ján Slotával szemben. Slota becsületsértésért perelte be Banai
Tóth Pált, aki a házán nemzeti lobogót és árpádsávos zászlót elhelyező Retkes
János ügyében nyilatkozott a JOJ televíziónak, s tett megjegyzést a pártelnök
furcsa szokásaira. A felperes bocsánatkérést és 1000 euró kártérítést követelt
tőle, amit a zsolnai járásbíróság után immár a kerületi fórum is egyértelműen
elutasított. Az ítélet jogerős, további fellebbezésnek helye nincs.

G mbképeink Bényben és Kéménden
Húsvét vasárnapján, Búcsról hazafelé tartva bényiek néhány fős csoportja állt meg községünkben, hogy megtekintsék a
falumúzeumot, a képeslap kiállítást és a gombképeket. Ez utóbbiak olyannyira elnyerték Koczka Katalin, bényi kulturális mindenes
tetszését, hogy nyomban elhatározta, a dunamocsi gombkép tárlattal nyitják meg közösségi házuk újonnan épült kiállítótermét.
Küldöttségünk hamarosan 45 kompozícióval jelent meg a középkori templomáról híres településen, melyet a lelkes és vendégszerető
helyiek őszinte tetszéssel és elismeréssel, valamint 7277 gomb összegyűjtésével háláltak meg. Ezzel immár százezer gomb gyűlt össze Ica
néninél, melyből eddig 25.000 darabot használt fel. A legnagyobb sikert a képen látható bényi címerkép aratta, melyet alkotója ajándékként
nyújtott át a községnek. A kép átadása igazán ihletettre sikerült: amikor magasra emelve felmutatta, a gyöngyházfényű gombokra rávetülő
napfény csodálatosan megcsillogtatta a bényi címertemplomot. Egy emberként hördült fel a közönség, többen meg is pityeregték a
pillanatot. Búcsnak, Kocsnak és Bátorkeszinek is van már hasonló gombcímere, hiszen a szép hagyományt követve, ahol kiállításunk
megjelenik, ott a helyiek rendszerint részesülnek ebben a figyelmességben.
A bényiek közül két idős embernek különösen kedves volt a dunamocsiak látogatása. Csepreginé Nagy Gizella tanító néniben, és a
már elhunyt pedagógus, Takács László feleségében idéztünk fel szép emlékeket, akik az ötvenes évek első felében tanítottak nálunk.
A tárlatnak nagy sikere volt Bényben, sokan nézték meg az alkotásokat és elismerőleg nyilatkoztak róluk. Azt is megígérték a
helybéliek, hogy a közeljövőben egész busszal látogatnak el hozzánk, megtekinteni községünk látnivalóit. A kiállítás másik elismerő
hozadéka volt, hogy felfigyeltek rá a kéméndiek, elkérték a tárlatot, s azóta már ott is kiállították. Két nagy füzetoldalon „lájkolták” a
kéméndiek az alkotásokat. A következő célpont Hetény lesz, ahová július 14-én költözik a kiállítás.
Hát igen, valahogy így kell kapcsolatokat építeni, s öregbíteni Dunamocs hírnevét a nagyvilág előtt!

Szegi Ilona: A gombok újjászületése
Dunamocsi kultúrházban, hogyha arra jártok,
Belépve a nagyterembe gomberdőt találtok
Gomberdőt, de milyet? Csodást, meseszépet,
Körös-körül a falakat borítják gombképek.
Régi fiókok aljából kerültek ők oda,
Megfürdetve, megmosdatva, csillogva-villogva,
Mosolyognak gazdáikra egy-egy képről vissza.
Színek szerint rendezve el, lett belőlük magyar címer,
Barnákból a Csodaszarvas, pillangóknak színes maradt.
Csendélet meg fecske, nyuszi, nehéz lenne felsorolni.
A sok gombból mi lett mára? Ékeskedik képek száza!
Alakulnak új, s új képek, s a régi gombok újra élnek!

VILLANYSZERELÉS,
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Szép siker a letovicei Gulyás-kupán

A magyar konyha ízei egy finom marhapörkölt képében újra
nagy sikert arattak a csehországi Letovicében rendezett Guláš Cup
főzőversenyen. Már második alkalommal vettünk részt a
megmérettetésen, melyen az idén Bellabás András és Bernadett, Lajos
András és Katalin, valamint Lajos Icu képviselte községünket. 15
csapat versengett a trófeáért, akik egyforma húst, bográcsot és
hagymát kaptak a szervezőktől, így hasonló alapokról indulva
valóban a fűszerezés, a főzőtudomány döntötte el a sorrendet.
A délelőtti főzés után a zsűri két kategóriában értékelt, és
csapatunk dicséretére legyen mondva, mindkétszer dobogón
végeztek! A terítéket, megjelenést illetően nem
is akadt méltó versenytársuk, mivel a lipóti
pékségből származó hatalmas házikenyér és a
népi viselet elsöprő sikert aratott. Ebben a
kategóriában tehát megszereztük az első
helyet, melynek jutalma az előrelátó csehek
jóvoltából egy szánkó lett.
Az ételek értékelésébe a közönség is
bekapcsolódott. Ötletes módon a kóstolgatók
az általuk arra érdemesített csapatnak gyöngyöt
adtak, melyet a jutalmazottak zsinórra fűztek.
Csapatunk gyöngysora közel fél méteres lett!
Akkora volt a roham tálalásunknál, hogy a
bogrács tartalma tíz perc alatt elfogyott, s csak
a zsűrinek tudtak megmenteni néhány falatot.
Hiába, a mi pörköltünknek még a színe és
formája is más volt, mint a cseheké! Barna
helyett szép élénkpiros, s nem levesszerű,
hanem jó sűrű, ahogy azt itthon megszoktuk.
Harapták a vendégek a pörkölthöz az
időközben felvágott házi kenyeret, eszegették
utána a kínált cseresznyét, s szaglászták a

tetszetős zöldpaprikát, ami után nem győzték kérdezni: hol terem
ilyen finom illatú paprika? (A Lajos Icuék fóliájában.) Nem csoda, hogy
röpködött a fajn meg a perfektní , s az eredmény az előkelő 2. hely
lett.
A főzőtudomány mellett egy egzotikus vonásával is feltűnést
keltett csapatunk Letovicében: a beszédével. Füleltek és találgatták a
helyiek, hogy honnan csöppenhettek oda. A húsz év körülieknek
bizony nehezen fért a fejébe, hogy magyarok, de Szlovákiából. Hát
igen, gyorsan múlik az idő, s nagy úr a felejtés. Lehet, hogy már azt
sem tudják, ki volt az a Gustáv Husák?

Örültünk a sikernek!
Dunaszerdahelyen voltunk a Katedra Irodalmi Verseny országos döntőjén, 2012. május 18-án.
A levelezőversenybe 117 csapat kapcsolódott be, 19 csapat találkozhatott egymással. Voltak Királyhelmecről, Rozsnyóról,
Rimaszombatból, Léváról, Dunaszerdahelyről, Sellyéről, Érsekújvárból. A részletekbe menő kérdésekre és feladatokra csak azok tudnak
helyesen válaszolni, akik legalább egyszer nagy odafigyeléssel elolvasták az irodalmi alkotásokat.
Idén Mikszáth Kálmán életpályájával, kudarcaival, sikereivel ismerkedtek meg a csapatok. Tavalyelőtt osztálykiránduláson
Szklabonyán is voltunk, a Mikszáth-emlékházban, a látottakat, hallottakat most felelevenítettük. A két koldusdiák történetén keresztül
Mikszáth felvillantja az 1700-as évek történelmét, a Rákóczi-féle szabadságharcot. A beszélő köntös a három részre szakadt ország korát
idézi, Erdélyi Fejedelemség, Török Hódoltság, Királyi Magyarország, a cselekmény a 16. században játszódik. Minden apró részletre figyelni
kellett. Ismerni kellett a Tót atyafiak és a Jó
palócok c. kötetek elbeszéléseit is.
A feladatok összetettek, sokrétűek:
keresztrejtvény, helyesírás, szómagyarázat,
címek, szereplők, helyzetfelismerés, párbeszéd
felismerése. Bármennyire készülünk, mindig
vannak meglepetéskérdések, sőt ún. becsapós
kérdések, választási lehetőség, s mind a négy
megadott meghatározás helyes. Az adott
pillanatban párosítani kell a lexikális tudást és
a logikus gondolkodást. Ez néha nehéz.
Lányaink, Záhorszky Barbara, Dankó Bianka,
Bohony Noémi megérdemlik a dicséretet, az
országos döntőben a 6. helyezést érték el.
Valójában az olvasás megszerettetése a cél, és
a
rendszeres
olvasóvá
nevelés.

Bacskor Katalin
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Vigyázzunk a trükkös tolvajokkal!
Attól, hogy valaki mosolyog, még nem biztos, hogy jót akar! Attól,
hogy mondja, még nem biztos, hogy igaz! Attól, hogy meggyőzőnek látszik,
még lehet, hogy szélhámos! Gyermekkorunktól tanítja velünk az élet,

illusztráció

hogy a látszat néha csal, s nem mind arany ami fénylik. Szüleink
megtanították, hogy ne álljunk szóba idegenekkel, azonnal hagyjuk
faképnél a mosolygó cukros bácsit, később pedig rájöttünk arra is,
hogy nem sok értelme van itt a piros hol a pirost játszani, s az utcán vagy
ügynököktől vásárolt holmikkal kapcsolatban is gazdagabbak lettünk
néhány rossz tapasztalattal.
Így kiiskolázva a legtöbben meg vagyunk győződve róla, hogy
minket aztán nem lehetne becsapni, és sosem dőlnénk be csaló
szélhámosoknak. Csakhogy a szélhámosok is haladnak a korral,
s a legnagyobb mesemondót, Jókai Mórt megszégyenítő, teljesen logikusnak tűnő történetekkel rukkolnak elő, melyeket hollywoodi
színészek képességeivel mutatnak be a pislogó áldozatnak. A módszerek a legkülönfélébbek: van, hogy hivatalos személynek adják ki
magukat, de sokszor bújnak szerelő vagy banki alkalmazott bőrébe, akik a körmönfont beetetés után előbb-utóbb rátérnek a lényegre:
pénzt kérnek tőlünk. S van, aki fizet. Az áldozatok mentségére legyen mondva, ember legyen a talpán, aki az adott pillanatban átlát
ezeken a trükkökön.
Tekintettel arra, hogy egyre több ilyen bűncselekményt követnek el, és egyre rafináltabb, kifinomultabb módszereket
alkalmaznak a tettesek, érdemes egy a közelmúltban, falunkban elkövetett csalással megismerkedni. Az elszenvedett kár nem volt igazán
jelentős, de a trükk szinte tökéletes, mondhatnánk a csalók nagykönyvébe való. Lássuk mindannyiunk okulására a károsult beszámolóját!

„Ugatott a kutya, kimentem a kapuhoz, s látom, hogy pár méterre egy fiatal nő áll egyedül. Azt mondta, a szomszédokat keresi, de hiába
csönget, nem jön ki senki. Odamentem, én is zörgettem, hogy jobban ugasson a kutyájuk, de hiába. Még a kertbe is hátraszaladtam megnézni,
nincsenek-e ott. Mikor kiderült, hogy nincsenek otthon, a nő nagyon csodálkozott, azt mondta, telefonon beszélték meg a találkozót. Hozzátette,
hogy az úriember három ágynemű garnitúrát rendelt, ami már ki is van fizetve, s ő csak át akarta adni azokat. Erre én, teljesen jóhiszeműen
felajánlottam, hogy hagyják nyugodtan nálam, majd én odaadom. Beleegyezett, s közölte, hogy felhívja a megrendelőt, tájékoztatni a fejleményekről.
Ekkor – ahogy később világossá vált – egy teljesen kamu telefonbeszélgetés zajlott le előttem az utcai padon, a vonal végén ugyanis senki nem volt.
„Beszélgetésükből” kiderült, hogy a szomszédék szemorvosnál vannak, s csak délután érnek haza. „Megbeszélték”, hogy a paplanok nálam
maradnak, melyeket ezután szépen be is hoztunk. „Akkor már csak az útiköltség térítése van hátra, ebben szintén megegyeztünk a megrendelővel” –
tette hozzá a nő. 150 eurót kért, aminek persze nem örültem, meg aztán nagyon soknak is tűnt útiköltség gyanánt, de az egész annyira hihető volt.
A nő nyugodtan viselkedett, nem sietett, a telefonbeszélgetés pedig eloszlatta minden kétségemet. Úgyhogy kifizettem a kért összeget.
Mikor hazaértek a szomszédok, vidáman kiáltottam oda: „Na, hurcolhatjátok a paplanokat!” „Milyen paplanokat?” – kérdeztek vissza
értetlenül. Beletelt néhány percbe, míg felfogtam, hogy nem viccelnek, tényleg nem tudnak semmiről, én pedig csalás áldozata lettem, s a nyakamon
maradnak a gagyi paplanok.
Összeállt a kép, de egy nyitott kérdés azért maradt bennem, ami azóta is foglalkoztat: honnan tudta ez az idegen nő, hogy az adott
időpontban nem lesz otthon a család, amely valóban szemorvosnál volt?!”
Sajnos a hasonló eseteket bőven lehetne tovább sorolni, melyek végén már késő fogni a fejünket, hogy „mekkora … voltam”! Ezért
jobb, ha tisztában vagyunk vele, hogy a csalók többnyire a jóindulatunkat, segíteni akarásunkat kihasználva szerzik meg a pénzünket.
Tudják, hogy jóhiszemű emberként nem szívesen mondunk nemet, mert még egy idegennel szemben sem szeretnénk udvariatlannak
tűnni.

A Búcsú
Szép emlékű Gita néni minden évben megjegyezte: „Nyírják a füvet a Duna parton, mert vasárnap búcsú lesz.” Sok éve már, hogy nem
hallom ezt a megjegyzést – a füvet most is nyírták, a búcsút ebben az évben is megtartottuk. Volt finom ebéd, csokitorta, de Gita néni tiszta
szívvel, szeretettel kínált süteménye nagyon hiányzik. Valahogy így vagyok a „búcsúval” is. Van kisvonat romantikus hangulata, zene,
folklór, megejtő vendégszeretet dicsérete, a kirakodóvásáron résztvevők nagy száma – valami mégis hiányzik.
A dolgos dunamocsi emberek bölcs elődei tudták, hogy az ember – anélkül, hogy felfogná – magában hordja az éhséget a jóság, a
szeretet, a tisztaság, a fény, a béke, az öröm, a végtelen, az örökkévaló iránt, amelyet a világon semmi sem képes kielégíteni. Egyedül Isten.
Ezért nem feledkeztek meg arról, hogy templomot építsenek, és mint ahogy tették, felszenteljék és felajánlják a Szentháromságos Isten – a
teremtő Atya, a megváltó Fiú és a megszentelő Lélek – tiszteletére. Hála nekik, így tarthattuk meg templombúcsúnkat is, akik tudjuk, hogy
nélkülözhetetlen a szobánkban, csöndben elmondott imádság, de hisszük,
hogy óriási ereje van a templomban elmondott közös imának. Így adhattunk
hálát elődeinkért, családjainkért. Köszönetet mondhattunk a falu
vezetőségéért, akik támogatták, hogy a szorgos kezű munkások vizet
vezethettek és emberbarát környezetet teremtettek Isten háza körül.
Végül könyörögtünk azért, hogy a hit megtartása, a közös
testvériség tudata fogjon egybe bennünket a mindennapi életünkben
is.
Stubendek Istvánné
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Trianonra
emlékeztünk
Dunamocson…
A helyi MKP és a község önkormányzatának közös
szervezésében június 3-án a békediktátum 92.
évfordulójára
emlékeztünk.
Vörös
Szabolcs,
a
dunamocsi
alapszervezet
elnöke
üdvözölte
a
falumúzeum udvarán található kettős keresztnél
megjelent szép számú érdeklődőt, majd felolvasta
Gubík László levelét, aki a párthoz közel álló, ifjúsági
szervezetként működő Via Nova Ics elnöke. Gubík a
közelmúltban széles körű ismertségre tett szert a
magyar állampolgárság felvételének bátor tettével,
illetve, hogy ennek következményeként megvonták tőle
a szlovák állampolgárságot.
A levél felolvasása után a 10 éves Hollósi Csaba
Reményik Sándor versével kiáltotta világgá: megroppant

bár karunk ereje, nem nyugszunk bele, nem nyugszunk
bele!
A nagy átéléssel előadott szavalatot követően
Banai Tóth Pál polgármester szólt az emlékezőkhöz, kiemelve, hogy bár az ország szétszakítása a mai napig fájó tragédia, nem szabad
csüggednünk, nem válhatunk pesszimista nemzetté. A magyar nép új hont foglalt magának Európa szívében, majd a tatárjárást, mohácsi
vészt, százötven éves török uralmat, levert szabadságharcot, két elvesztett világháborút, Trianont és szovjet megszállást túlélve ma is létezik
és Európa teljes jogú tagja. Egy ilyen népnek nincs mitől tartania – akinek ilyen a múltja, annak biztos, hogy van jövője is.
A beszéd után az emlékezés gyertyalángjait gyújtottuk meg a kettős kereszt tövében.
Süttő és Dunamocs önkormányzatának közös
célja, hogy testvérközségi kapcsolatainkat minél inkább
élettel, tartalommal töltse meg. Ennek jegyében a
közelmúltban szép számú süttői küldöttség vett részt
nótaestünkön és borversenyünkön, most pedig tőlünk
kelt útra egy nagyobb csapat, hogy közösen
emlékezzünk a 92 évvel ezelőtti tragikus döntésre,
melynek során államhatárt vontak a Duna két partján
élő magyarok közé. Az elszakítást a kettétört magyar
címer szimbolizálja a süttői Ország téren található
Trianon emlékművön, melyet még a II. világháború előtt
emeltek a fájdalmas sorscsapást átélt elődeink. Ide
érkezett a dunamocsi küldöttség polgármesterünk,
alpolgármesterünk
és
képviselőink
vezetésével.
Czermann János süttői polgármester bevezető szavai
után egy élményt jelentő történelmi ismertetőt
hallhattunk, majd a szavalat után az emlékmű
megkoszorúzása következett. Csemadok énekkarunk
hathatós közreműködésével csendültek fel a Szózat és a
Himnusz hangjai.
Küldöttségünk természetesen nem távozhatott
szívélyes vendéglátás nélkül, melyre a kulturális célokat
szolgáló, gyönyörűen felújított malomépületben került
sor. A finom birkagulyás és a süttői bor kóstolgatása
mellett jóízű beszélgetés folyt, melyből azt is megtudhattuk, hogy a Trianon emlékművön hosszú-hosszú ideig félárbócon lengett a zászló, s
csak Magyarország EU csatlakozása után húzták fel azt teljes magasságba. Hiszen, ha a határok nem is tűntek el teljesen, de az
együttműködésnek, kapcsolatok építésének és a magyarok összefogásának most már reméljük örökre eltűntek bürokratikus akadályai.

… és Süttőn
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Billegünk, ballagunk,
mindent körbejárunk:
itt vagyunk, meg ott vagyunk
ez volt a mi házunk.
Megszerettünk óvoda
nem felejtünk el soha.
Ezzel a versikével búcsúznak a 6 évesek óvodájuktól, hogy
majd szeptemberben kis elsősként lépjék át az iskola
küszöbét. A végzős ovisok idén a következők: Farkas
Benedek, Kocsis Dóra, Lajos Ábel, Lakatos Filip, Rehák
Zsóka, Tóth Dominik és Tóth Krisztofer, Tücsök András,
Vörös Csenge.
Sok szép pillanatot és vidámságot kívánunk nektek, kis
elsősök az iskolában, s legyen öröm számotokra a tanulás!

Ildikó, Orsika, Ági és Katica tanító néni :)

Galambászaink eredményei
Legutóbbi versenyek:
Beroun, 2012. 05. 13. Start 06:30, 400
km
1. Fülöp Zoltán 10:43, 400 km
2. Zajos Eduard 10:36, 386 km
3. Rohácsek József 10:39, 390 km
4. Mitas Péter 10:45, 398 km
5. Boros Zoltán 10:47, 399 km

Nürnberg, Németország 2012. 06. 03.
Start 10:00, 570 km
1. Rohácsek József 17:31, 559 km
2. Fülöp Zoltán 17:48, 570 km
3. Schulcze Róbert 17:46, 567 km
4. Zajos Eduard 17:38, 556 km
5. Boros Zoltán 17:55, 569 km

Bamberg, Németország 2012. 05. 20.
Start 06:00, 608 km
1. Boros Zoltán 16:07, 608 km
2. Schulcze Róbert 16:15, 605 km
3. Mitas Péter 16:17, 606 km
4. Fülöp Zoltán 16:29, 608 km
5. Lajos Ferenc és Gábor 16:30, 608 km

Beroun, 2012. 06. 10. Start 06:00, 400
km
1. Fülöp Zoltán 12:16, 400 km
2. Schulcze Róbert 12:12, 395 km
3. Zajos Eduard 12:05, 386 km
4. Boros Zoltán 12:18, 399 km
5. Csontos János 12:18, 399 km

Rokycany, 2012. 05. 27. Start 06:00,
418 km
1. Rohácsek József 11:31, 408 km
2. Fülöp Zoltán 11:46, 418 km
3. Mitas Péter 11:46, 417 km
4. Zajos Eduard 11:41, 405 km
5. Schulcze Róbert 11:50, 414 km

A háziverseny sorrendje 9 verseny után
1. Schulcze Róbert
2. Mitas Péter
3. Boros Zoltán
4. Zajos Eduard
5. Fülöp Zoltán
6. Lajos Ferenc és Gábor
7. Rohácsek József
8. Csontos János
9. Skuliba József
10. Szegi András

2710 pont
2708
2336
2066
1996
1504
1374
1118
700
336

(2.)
(3.)
(11.)
(15.)
(19.)
(24.)
(25.)
(28.)
(35.)
(44.)

-zárójelben a járási helyezés 56 versenyzőbőlAz információt Boros Zoltán szolgáltatta.
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A II. világháború dunamocsi áldozatai
A református templomkertben található világháborús
emlékmű 110 áldozat nevét tartalmazza. Sokan közülük katonaként
vesztették életüket, mások a harcok civil áldozatai voltak, míg a
község zsidó lakosságának a származása miatt kellett elpusztulnia. A
fellelhető információkat összegyűjtve rövid ismertetőkben idézzük fel
az elhunytak emlékét, mindenekelőtt arra törekedve, hogy haláluk
körülményeit rekonstruáljuk. Az áldozatok nevei az emlékmű
feliratának megfelelően abc sorrendben követik egymást.

Bacskor Ernő és Bacskor András: Az 1945
márciusában a Dél-Komárom melletti Döglőd pusztán szolgálatot
teljesítő kb. 500 fős alakulat feladata a dunai híd biztosítása volt.
Győrt ekkor már elfoglalták az oroszok, s a komáromi hídon a
megtépázott magyar és német hadseregrészek visszavonulása
zajlott. Döglőd pusztán az almásfüzitői gyár védelmére már
korábban Tigris tankokat ástak be a földbe (lőni tudott, de
megsemmisíteni nehezebb volt) és légvédelmi ágyúkat állítottak fel.
Mindehhez összefüggő lövészárok és bunkerrendszer tartozott,
melyben géppuskaállásokat alakítottak ki. A védelmi üteg
Montecuccoli magyar tiszt parancsnoksága alatt állt, s itt teljesített
szolgálatot falunkból Bacskor Ernő, testvére Bacskor András, Zajos
József, Baranyai Gyula, Lajos Jenő és testvére Lajos Árpád is.
Bacskor Ernő és Lajos Jenő kivételével valamennyien levente
korúak voltak, s 1944 végéig otthon tartózkodtak. Mocson viszont
állandóan fenyegette őket a nyilas besorozás veszélye. Az a hír járta
a faluban, hogy a tizenéves leventéket a nyilasok a németországi
hadszíntérre szállítják. Ezt mindenképpen el akarták kerülni, ezért
mikor december végén kidobolták a faluban a sorozást,
tarisznyájukba sonkát és kemencés kenyeret pakoltak, majd átkelve a
Duna jegén Komáromba gyalogoltak. Úgy gondolták, hogy
otthonukhoz közel, s a már régebb óta ott szolgáló Bacskor Ernő és
Lajos Jenő oltalma alatt nagyobb biztonságban lesznek.
Életüket akarták menteni, de akaratlanul is a legrosszabb
helyre kerültek. Az oroszok a katyusákkal, aknavetőkkel, ágyúkkal
folyamatosan tűz alatt tartották őket. Montecuccoli a végsőkig való
ellenállást választva jelentette ki: „Amíg én élek az oroszok nem teszi be
lábukat a birtokomra!” (a harc színtere ugyanis az ő szőlőbirtoka volt).
Bacskorék géppuskafészkét telitalálat érte. Ernőt a robbanás
ereje kivágta gödörből, a többiek látták amint ott fekszik
mozdulatlanul. Mindkét Bacskor testvér életét vesztette. A zűrzavar
ekkorra már olyan méreteket öltött, hogy a többi dunamocsi számára
lehetőség nyílt az elmenekülésre. (Adatközlő: id. Lajos Árpád)

vissza, ahol a bekerített főváros ostromát is végigküzdötte.
Sebesülten orosz fogságba került, ahol lábát megoperálták, s ennek
következtében egyik lába néhány centivel rövidebb lett. 1945
áprilisában jött haza, s májusban házasságot kötött feleségével,
akinek már a háború előtt is udvarolt. Mivel a tüzéreknél szolgált, jól
értett a robbanóanyagokhoz, ezért megbízták, hogy a falu határában
tömegével található, fel nem robbant aknákat, gránátokat,
lövedékeket szedje össze és hatástalanítsa. A 20 év alatti
Csernyánszky Ferit és Bábi Pistát fogadta maga mellé segítségül. A
fiatalok feladata az volt, hogy a fegyvereket a Karvai szigetnél
húzódó töltés mögé egy rakásra hordják, amit aztán hozzáértő
társuk hatástalanított. Kiszerelte a robbanófejeket, melyeket az
eltávolított vastól külön raktak és felrobbantottak. Azért nem
egészben, mert az hatalmasat robbant volna. Soha nem történt volna
baj, ha a két fiatal tartja magát az instrukciókhoz. Csakhogy azok
1945. augusztus 28-án önállósították magukat. Tücsök Géza, amint
jött fel a töltésen egy újabb adag gránátot hozva, megpillantotta
amint Bábi Pista kalapáccsal ütögeti az egyik lövedéket, s mellette ál
Csernyánszky is. Azonnal rákiáltott: Ne csináld! – s rutinosan rögtön
földre vetette magát. De már késő volt, a bomba felrobbant. Ketten
azonnal szörnyethaltak, Tücsök Gézának pedig két lábát vitte le a
robbanás, és a gyomrába is szilánkot kapott. A segítségére sietők
kocsin a Molnár utcára vitték Darányi doktorhoz, aki eszközök híján
nem tudta megfelelően ellátni a sebesültet. Elindultak vele Komárom
felé, de csak Radványig jutottak, a mai fogorvosi rendelő épülete
előtt érte a halál. Gyászoló felesége négy hónapos terhes volt a
tragédia időpontjában. (Adatközlő: fia, Tücsök Géza)

Bábi József: 1914-ben született, a Don-kanyarban
harcolt. Gazdaember volt, a lovával együtt sorozták be. Tüzérként az
ágyúkat vontatta a harctéren. Halálának körülményeiről semmit sem
tudunk, mindössze egy levél jött, melyben tudatták, hogy a harcok
közben eltűnt. Nőtlen volt. (Adatközlő: unokaöccse, Bábi Béla)

Baranyai Mihály: Az emlékművön harmadik névként
tévedésből Bacskor Mihály szerepel, Baranyai Mihály helyett. A
helyesbítéskor nem törölték a téves nevet, hanem Baranyai Mihályt a
névsor végére vésték be. Nem tudjuk pontosan mi történt az 1908ban született, malmok javításából élő katonával, az utolsó
információt a hazatért bajtárs, Rácz János szolgáltatta róla. Eszerint a
Don-kanyarnál menetelés közben feltörte lábát a bakancs, s nem bírt
tovább gyalogolni. Leült az út mellé, hogy megpihenjen, cipőt, kötést
megigazítsa. Társait továbbküldte, nem engedve, hogy vele
várakozzanak. A -30 fok valószínűleg végzetes lett az elcsigázott
honvéd számára. Nőtlen volt. (Adatközlő: unokaöccse, Baranyai Mihály,
aki keresztnevét nagybátyja emlékére kapta)

Bábi István, Csernyánszky Ferenc, Tücsök
Géza:

Bal oldalt Baranyai Mihály.

Együtt tárgyaljuk őket, mivel közös szerencsétlenségben

vesztették életüket. Az 1920-ban született Tücsök Gézát 1942-ben
sorozták be, s az orosz fronton harcolt. Fokozatosan Pestig vonultak
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1911-ben született, Komáromban kereskedő segédnek

tanult ki, majd kis élelmiszer üzletet nyitott a Faluvég elején. Az orosz frontra
vitték, ahol együtt szolgált Szenczi Gáborral, Bábi Lajossal és Bellabás Andrással.
1944 őszén érkezett Bellabás Andrástól a feleségének címzett tábori lap,
Lengyelországból postázva: Tisztelt Bábiné asszony! Tudatom a szomorú hírt… s a
következő sorokban beszámolt bajtársa haláláról, melyből az özvegy megtudta,
hogy a golyó férje száján ment be és a tarkóján jött ki. Továbbá, hogy nem tudták
eltemetni, a heves harcok miatt, s hogy a karikagyűrűt le akarták húzni az ujjáról,
hogy hazahozzák, de a golyózápor ezt is megakadályozta. A tragédia helyszíne a
lengyelországi Polana volt. Falubelijeivel együtt önkéntesen az első vonalban
harcolt, mert a parancsnokság ígérete szerint, akik ott harcolnak, azok hamarabb
hazamehetnek. Három gyereket hagyott árván. (Adatközlő:lánya, Illésné Bábi Etel)

(Folytatjuk.)

Bábi Vilmos

Megújított házassági fogadalmak
Immár második alkalommal ünnepelték együtt házassági évfordulójukat a dunamocsi jubiláns házaspárok, akik az önkormányzat
meghívására a régi községháza valamikori tanácstermében, szép ünnepség keretében adtak hálát az elmúlt évekért, évtizedekért. A
meghívást 12 házaspár fogadta el, akiket az érkezéskor vőfély vezetett be a szépen előkészített házasságkötő terembe. A „menyasszonyok”
kezében egy-egy ajándékba kapott menyasszonyi csokor díszlett. A megjelenteket az anyakönyvvezető, Gáspár Szilvia üdvözölte, s mutatta
be őket Banai Tóth Pál polgármesternek. Ezután Sándor Lajos és Sándor Eszter alapiskolás tanulók énekelték el a Rómeó és Júlia egyik szép
betétdalát, Lajos László elmondta a Se vele, se nélküle legendamesét, Kemencky Henrietta pedig elszavalta a Nagyszüleim házassági
évfordulójára című verset. Heni meglepetés szavalata könnyeket csalt ünneplő nagyszülei szemébe, akik előtt titokban tartották unokájuk
fellépését.
A polgármester üdvözlő szavai után a fogadalom felolvasására került sor, melynek végén a jubilálók kórusban felelték: „ígérem!” .
Fogadalmukat egy közös díszlapon aláírásukkal szentesítették, melyet a községi emlékkönyvbe helyeztek el. A „friss házasokhoz” újra Banai
Tóth Pál szólt, majd az önkormányzat ajándékának átadása következett. A pohárköszöntőt követően, a vőfély jeladására átvonultak a Helén
étteremben megterített asztalokhoz, ahol élő zene és ajándék torta várta őket, valamint a kis Naňo Nimród László aki egy palóc népmesét
adott elő. Itt már a kötetlen szórakozásé volt a főszerep, s ahogy az egy lagzihoz illik is, késő éjszakáig ropták a táncot, ettek, ittak,
beszélgettek az évfordulójukat emlékezetes módon megünneplő házaspárok.
A település lakói nevében is gratulálunk a jubilálóknak, és jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!
Fogadalmukat a következők erősítették meg:

Mellék Emma és István (63 éve kötöttek házasságot), Pisti Zsuzsanna és Sándor (45), Tallósi Éva és Károly (45), Groman
Erzsébet és János (40), Szuri Katalin és László (40), Kukola Katalin és József (40), Kocsis Zsuzsanna és János (40), Bábi Mária és Zoltán
(35), Bacskor Katalin és Gyula (25), Vörös Eszter és Attila (25), Petkó Anikó és Géza (20), Tallósi Marianna és Zsolt (15).
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Pályaválasztás és útkeresés
A pályaválasztás nagyon fontos kérdés az alapiskola végzős növendékei
számára. A jó döntéshez viszont megfelelő információ, tudásalap szükséges. Ezt
segítendő az iskola igazgatója, Maricsek Ilona támogatta, hogy tanulóink több csatornán
keresztül is hozzájussanak ezekhez. Így tanulóink részt vehettek a Járási Munkahivatal
által szervezett pályaválasztási
börzén, s a Selye János Egyetem épületében
megismerkedhettek a járás
középiskoláival és az egyes
tanulmányi szakokkal.
Tanulóink ugyancsak részt vehettek a középiskolák által tartott ún. nyílt napokon.
Pozitívumként tudom említeni, hogy ebben az iskolai évben a járás szinte
minden középiskolájából személyesen is felkeresték iskolánkat és így első kézből
informálták diákjainkat a továbbtanulási lehetőségekről. A szépen elkészített
prezentációs anyagokból tanulóink pontos képet kaptak arról, hogy az egyes
szakmákban
milyen
készségekre,
jártasságokra
van
szükség.
A dunamocsi alapiskola 9. osztályában 17 tanuló bontogatta szárnyait. Olyan
tanulókat szeretnénk útjukra bocsájtani akik tisztességgel, becsülettel helyt állnak az
életben és sohasem tévesztik szem elől szűkebb környezetük érdekeit.
Örömmel számolhatok be arról, hogy az elért eredmények alapján mindnyájan
felvételt nyertek abba a középiskolába, ahová jelentkeztek.
Szakközépiskola, Karva: Balaško Benő, Bohony Noémi, Susík Tímea, Vrábel
László.
Szakközépiskola, Komárom, Pozsonyi út: Basternák Dávid, Mlatec János, Tóth
Levente.
Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely/ Búcs: Boros Zsolt, Dankó Bianka, Rácz
Erik, Slezák Sandra, Záhorszky Barbara.
Szakközépiskola, Ógyalla: Janík János Ákos, Záhorszky Levente.
Ipari Szakközépiskola, Komárom: Szabó Dávid.
Magán Szakközépiskola, Bátorkeszi: Fülöp Erzsébet.
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta: Ježó Viktória.
Az
osztályfőnök,
Bacskor
Katalin
következetes
nevelőmunkájának
köszönhetően elmondható, hogy olyan osztályt kovácsolt össze, mely a tantárgyi
ismereteken túl erős gyökerekkel kötődik a faluhoz, annak múltjához. A változó világ,
a változó körülmények közepette is elmondhatjuk, nekünk dunamocsiaknak vannak
őseinktől örökölt erős hitbeli, erkölcsi értékeink amelyek erőt sugároznak és így
a kijelölt célokat képesek vagyunk teljesíteni.

Bábi Tibor
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osztályozóra vár a dfc!
Bogyarét – Dunamocs 1:7 (0:4)
Gól: Bábi 3, Tóth P., Lajos T., Gula, Pálik.
DFC: Bernáth – Marikovecz, Andruskó, Nagy, Vörös – Lajos E., Pálik, Lajos T., Bábi – Gula (Bertók), Tóth P.
Jóval gyengébb csapat ellen játszottunk, ami az eredményen is megmutatkozott. Ugyanekkor zajlott a Tany – Marcelháza
mérkőzés, melyre legalább annyira figyeltünk, mint saját meccsünkre, bízva benne, hogy a vendégeknek sikerül pontokat rabolniuk. Sajnos
ez a mérkőzés botrányosra sikerült, mivel a bíró a hazai csapatot segítve erősen befolyásolta az eredmény alakulását (a marcelháziak
felvételt készítettek a meccsről, ami a You Tube-on megtekinthető). A pontkülönbségünk így sajnos megmaradt az éllovassal szemben, s az
sem vigasztalt minket, hogy a játékvezetőt örökre eltiltották.

Dunamocs – Csicsó 4:0 (1:0)
Gól: Lajos T., Bábi, Gula, Tóth P.
DFC: Tóth L. (Bernáth) – Marikovecz, Nagy, Vörös, Andruskó – Lajos E., Lajos T., Pálik, Bábi – Gula, Bertók.
Nehezen indult a mérkőzés, csak az első félidő végén sikerült Lajos Tominak szabadrúgásból betalálnia. Az ellenfél csapatában
több képzett játékos is játszott, így eltartott egy ideig, míg feltörtük ellenállásukat. Külön örömöt jelentett, hogy Tóth Péter megszerezte a
csapat idei századik gólját! Emberemlékezet óta nem volt példa rá, hogy egy szezon alatt csapatunk ennyi gólt termeljen. Gratulálunk hozzá!

Nagykeszi – Dunamocs 0:1 (0:1)
Gól: Pálik.
DFC: Bernáth – Nagy, Vörös, Andruskó, Marikovecz – Pálik, Lajos T., Lajos E., Bábi – Bertók (Püsky), Gula (Tóth P.)
Nagykeszi az erősebb csapatok közé tartozik, ezért meg kellett küzdeni az eredményért, bár a helyzetek alapján nagyobb arányú is
lehetett volna a különbség. Ez volt az utolsó meccsünk a szezonban, amely a nagy tavaszi menetelés végét is jelentette: a tavaszt
pontveszteség nélkül, 100%-os teljesítménnyel zártuk!

De mi a helyzet a feljutással? Elég lesz rá a megszerzett második hely? Erről kérdeztük Jókai Lászlót, a DFC
klubelnökét:
Az egész idény során kitűnő teljesítményt nyújtott csapatunk, amiért köszönetet mondok játékosoknak, szurkolóknak és minden segítőnek
egyaránt. Bebizonyítottuk, hogy ennek az osztálynak a csapatai zömében jóval gyengébbek nálunk, és hogy játéktudás tekintetében egyértelműen
érettek vagyunk a magasabb osztályra. Sajnálatos viszont, hogy az élen végzett tanyiak nemcsak a pályán tettek meg mindent a feljutásért. Több
gyanús és botrányos meccset játszottak, s minden követ megmozgatva sikerült az első helyen tartani magukat. Gondoljunk csak a marcelháziak elleni
meccsük körülményeire, vagy a Nagyszigeten történtekre, mikor 0:1-es állásnál kiprovokálták a hazai szurkolókat, ami a mérkőzés lefújásához vezetett.
Lehetőséget kaptak, hogy semleges pályán, 0:0-ról újra játsszanak, de a Gútán megismételt meccs is mutatott furcsaságokat. Az első félidőben jobb
volt Nagysziget, vezetett is egy góllal, aztán valami miatt a szünet fél órát tartott, s a második félidőben megváltozott a játék képe. Nagysziget álmosan
játszott, s egy óriási hiba következtében gólt találtak a tanyiak, amin kívül nem is volt helyzetük. Húzták az időt, minden szabálytalanság után 5 percig
állt a játék, a kapusuk kijött mezőnybe játszani, helyette egy játékos állt a kapuba, szóval a gól utáni 30 percből, ha 10 volt tiszta játék. Ennek ellenére
a bíró a 90. percben lefújta a mérkőzést.
Ezzel elúszott a bajnoki cím, de a feljutás még nem! A kiírás szerint osztályozót kell játszanunk, csak még azt nem tudjuk, hogy kivel és
mikor. A járáson egyelőre nagy a hallgatás, mindössze annyit mondanak, ne idegeskedjünk, legkésőbb egy héttel a meccs előtt szólnak. Kicsit
kiábrándító ez a fejetlenség, mindenesetre mi elszántak vagyunk. Várjuk, hogy sportszerű eszközökkel a pályán bizonyíthassunk!

Bábi Tibor mesterhármast ért el
Bogyarét ellen.

Tóth Péter szerezte csapatunk
100. gólját a bajnokságban.
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