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A tanácsteremből jelentjük
A képviselőtestület a
novemberi ülésen a következő
pontokat tárgyalta meg:

➡ Főellenőri

➡Az

előző ülés határozatainak
teljesítése

jelentés

Szoboszlai Márta mérnöknő, a
község
főellenőre
beszámolt
a
testületnek a háromnegyedévi könyvelési zárás ellenőrzéséről. Megállapította,
hogy a költségvetés bevételi és kiadási
oldala is a tervezettnek megfelelően
alakul.
Számottevő
hibát
vagy
szabálytalanságot a könyvelésben nem
talált,
néhány
kisebb
kiigazítást
azonban
javasolt.
Az
eltelt
háromnegyed év alatt adódtak olyan
váratlan kiadások, amelyek nem voltak
betervezve a költségvetésbe, illetve
vannak
olyan
tervezett
kiadások,
amelyek elmaradtak. A főellenőr felhívta
a testület figyelmét, hogy a törvény
szerint a költségvetést még az idei év
folyamán módosítani kell úgy, hogy az a
valós helyzettel összhangban legyen. Az
ilyen
kisebb
módosításokról
a
testületnek nem szükséges szavaznia, a
polgármester
saját
hatáskörben
kiigazíthatja a költségvetést, erről
azonban
köteles
a
képviselőknek
írásban beszámolni. A módosításokat a
polgármester a decemberi testületi
ülésen nyújtja be.
A főellenőr szintén felhívta a
képviselők figyelmét, hogy a 2013-as
költségvetést is jóvá kell hagyni az idei
év folyamán. A költségvetési javaslat
kidolgozása a polgármesteri hivatal
feladata, a polgármester, a könyvelő és
az adóügyi referens közösen dolgozzák
ki. A jövő évi költségvetést a képviselők
szintén a decemberi ülésen vitatják
meg.
A
főellenőri
jelentést
a
képviselő testület tudomásul vette.

A polgármester beszámolt az
előző
testületi
ülésen
elfogadott
határozatok
teljesítéséről.
Megállapította, hogy az összes határozat vagy
teljesült, vagy a teljesítése folyamatban
van. A képviselők részéről egy kifogás
merült fel: az októberi ülésen határoztak arról, hogy azon adósok névsora,
akiknek a község felé egy évnél régebbi
tartozása van, legyen nyilvánosságra
hozva.
A
polgármester
kilátásba
helyezte a döntés végrehajtását.

➡ A közvilágítás felújítása

A polgármester informálta a
képviselőtestületet, hogy előrehaladott
tárgyalásokat
folytat
a
Samsung
szlovákiai képviseletével a közvilágítás
felújításával kapcsolatban. Köztudott,
hogy a lámpák régiek és elavultak, az
áramfogyasztásuk túl nagy. A költségvetésben évente 12.500,- eurós
tétel a közvilágítás fogyasztása, ez a
korlátozások hatására – vagyis hogy
éjjeli órákban nem égnek a lámpák – kb.
7.500 euróra csökkent. A közvilágítás
éjjeli korlátozása azonban nem lehet
hosszú távú megoldás, ezt a lehető
leghamarabb orvosolni kell. Emellett
gyakori a lámpák meghibásodása, ami
nemcsak kellemetlenség a lakosoknak,

de a karbantartás is kb. évi 2000,eurót emészt fel.
A Samsung szlovákiai képviselőivel sikerült egy olyan konstrukcióban
megegyezni, hogy a lámpák cseréjét a
cég saját költségére elvégzi, majd a
község – az új, modern lámpák
alacsonyabb fogyasztásából származó
megtakarításból – ezt néhány év alatt
visszafizeti. Az új, LED-technológiás
világítótestek fogyasztása a jelenlegieknek kb. 15-20%-a lesz, ami évente
10.000,- euró megtakarítást jelent még
akkor is, ha egész éjjel világítanak.
Ennek
a
hatalmas
különbségnek
köszönhetően nemcsak az összes
lámpát (kb. 160 db) lehet lecserélni,
hanem 3 km elöregedett villanyvezeték
és mindhárom elosztószekrény cseréje
is belefér a költségekbe. Az előzetes
számítások szerint a beruházást hat
vagy nyolc év alatt tudja a község
visszafizetni úgy, hogy ugyanannyit
fizet havonta a közvilágításért, mint
eddig. Ezután a közvilágítás éves
költsége 12.500,- helyett 1800,- euró
lesz évente, ami jelentősen javítja a
költségvetés helyzetét. Emellett a
karbantartásra kiadott 2000,- euró is
megtakarítható, mivel az égőkre 10 év,
a lámpatestekre 15 év garanciát ad a
gyártó.
Ezzel kapcsolatban a községet
felkereste
egy
másik
cég,
a
magyarországi Tungsram képviselője is,
aki vendégként részt vett a testületi
ülésen. Bemutatta a képviselőknek a cég
által forgalmazott – szintén Ledtechnológiás
–
köztéri
lámpákat.
Közölte, hogy valamikor a jövő év
folyamán a Tungsram előáll egy hasonló
üzleti modellel, amelyben a cég
előfinanszírozza a beruházást, a község
pedig néhány év alatt letörlesztheti.
Mivel ezt a projektet még csak most
indítják, konkrét ajánlatot egyelőre nem
tudnak adni.
A
képviselők
ezután
megvitatták a két ajánlatot, és úgy
döntöttek,
hogy
a
Samsunggal
folytatódjon tovább az együttműködés.
Az egyik legnyomósabb indok az, hogy
a közvilágítás modernizálása égetően
sürgős feladat, és – szerencsés esetben
– ez a Samsung kivitelezésében még az
idén decemberben megvalósulhat.
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➡ A szövetkezet és a gazdaközösség
elnökének beszámolója

Októberben
a
képviselők
határoztak arról, hogy a következő
ülésre meghívják id. Hollósi Sándort, a
szövetkezet
és
a
gazdaközösség
elnökét, hogy beszámoljon a két
szervezet ügyeiről. Ezt azért tartották
szükségesnek, mert egyrészt mindkét
szervezetnek van tartozása a község
felé, másrészt évek óta nem volt
taggyűlés egyikben sem, ezért nincs
pontos
információ
az
aktuális
helyzetről. A községnek komoly gondot
okoz,
hogy
saját
tulajdonában
semmilyen
építkezésre,
pályázásra
alkalmas telek nincs, a szövetkezet
telkein pedig tartozás van bejegyezve,
ami az uniós pályázatok esetében
kizáró ok.
A meghallgatás id. Hollósi Sándor
beszámolójával
kezdődött,
aki
összefoglalta az elmúlt évek történéseit:
A szövetkezet helyzete
Az elnök úr elmondta, hogy a
rendszerváltás
után
a
dunamocsi
szövetkezet – sok más JRD-hez hasonlóan – kilátástalan helyzetbe került.
Az elavult termelési módszerek és a
túlfoglalkoztatottság miatt nem tudott
gazdaságosan működni, a veszteség
évről évre nőtt. Félő volt, hogy még
működés közben csődeljárás indulhat,
ami azt jelentette volna, hogy a
hitelezők döntik el, kinek a tulajdonába
kerüljön a vagyon és a termőföld
kezelése, és ebben a helyzetben az
alkalmazottak
azonnali,
tömeges
elbocsátása is várható volt. Nem volt
senki, aki ezt a felelősséget vállalta
volna, és ebben a helyzetben az AT
Dunaj ajánlata tűnt a legelfogadhatóbbnak. Akkor átvették a szántóföldek nagy részének a kezelését,
törlesztették a szövetkezet adósságának legégetőbb tételeit és ígéretet
tettek arra, hogy nem lesz azonnali
tömeges elbocsátás, megtartanak annyi
alkalmazottat,
amennyi
az
adott
gazdasági helyzet mellett lehetséges.
Ezt a döntést akkor kellett meghozni,
valakinek vállalnia kellett a felelősséget.
Id. Hollósi Sándor azt is elmondta, hogy

azóta – feljelentés miatt – vizsgálat is
folyt a szövetkezet ügyeivel kapcsolatban, de a nyomozók nem találtak
visszaélésre vagy törvénytelenségre
utaló
bizonyítékokat.
Jelenleg
a
szövetkezet jogilag még létezik, de
minden ingatlanvagyonra tartozás van
bejegyezve az adóhivatal részéről. A
tartozás nagyságáról – az évente
halmozódó büntetőkamatok miatt –
nincs pontos információ. A szövetkezetnek pénzbeli vagyona nincs, ezért a
község felé fennálló tartozás rendezése
nem lehetséges.
A képviselők megkérdezték,
miért nem volt meghirdetve taggyűlés
mér évek óta, amikor ez az alapszabály
szerint kötelező lenne. Az elnök
elmondta, hogy többször is próbált
taggyűlést összehívni, de ez a tagok
érdektelensége miatt nem sikerült,
különböző okokra hivatkozva jelezték,
hogy a gyűlésen nem vesznek részt.
A beszámolót követő vita során
Tóth Eszter mérnök, a pénzügyi
bizottság elnöke felhívta a képviselők
figyelmét, hogy nagyon fontos a község
szempontjából a jelenlegi helyzet
mielőbbi megoldása. A költségvetésből
a szövetkezet által be nem fizetett adó
hiányzik, a telkek pedig a bejegyzett
tartozások miatt nem hasznosíthatók.
Azt javasolta, hogy próbáljunk meg a
tartozás fejében pályázásra – pl.
szelektív hulladékgyűjtő építésére –
alkalmas telket a község számára
megszerezni. A testület a polgármesternek feladatul adta, hogy a
következő ülésig derítse ki, mekkora
pontosan a szövetkezet tartozása az
adóhivatal felé, valamint mekkora lehet
a szövetkezet megmaradt vagyonának
az értéke. Ez alapján majd megvitatják a
lehetséges lépéseket a helyzet mielőbbi
rendezésére.
A gazdaközösség helyzete
A gazdaközösséggel kapcsolatban id. Hollósi Sándor elmondta,
hogy bár pillanatnyilag van kisebb
tartozása a község felé, de a közösségnek van pénze és a tartozást
még az idén rendezi. A képviselők itt is
kifogásolták a taggyűlések elmaradását,
amit az elnök itt is azzal indokolt, hogy
többször is akart gyűlést összehívni, de
a tagok döntő többsége – különböző
indoklással – elutasította a részvételt. A
képviselők a fakitermelés menetére is
rákérdeztek. Az elnök közölte, hogy a
kitermelés módja minden törvényi
előírásnak megfelel. A gazdaközösség
hivatásos erdőgazdálkodási szakembert
alkalmaz, aki elkészíti a fakitermelési és
erdőgazdálkodási tervet. A tervet és
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annak
betartását
a
tótmegyeri
(Palárikovo) Állami Erdőgazdálkodási
Hivatal is rendszeresen ellenőrzi, és
eddig semmilyen kifogást nem emelt.
Az erdőrésszel rendelkező lakosok a
nekik járó fát rendben megkapták, a
fakitermelésből származó bevétel pedig
a gazdaközösség számláján található.
A képviselő testület id. Hollósi Sándor
beszámolóját tudomásul vette.

➡Bérház építésének lehetősége

Az ülésen vendégként részt vett
a lakásépítéssel foglalkozó nagyszombati Innovia s.r.o. két képviselője
is, akik ismertették a testülettel a cég
ajánlatát. Az eddigieknél előnyösebb
feltételek mellett új szociális bérházak
építését vállalnák, amennyiben erre
igény van. Ezek a bérházak általában 12
lakásosak, ilyen terveket be is mutattak
a testületnek.
A képviselők a vita során
megállapították, hogy az ajánlat valóban megfontolásra érdemes, de a 12
lakás túl sok, ennyi igénylő valószínűleg
nem lenne a faluban. A cég képviselői
erre vállalták, hogy elkészíttetik egy
kisebb, 4 lakásból álló bérház terveit, és
elküldik a községi hivatal részére.
Addig a hivatal megpróbálja felmérni –
hirdetés és a Dunamocsi Hírnökben
megjelenő felhívás által – hogy mennyi
igénylő lenne a lakásokra. Ez alapján
később eldöntik, épüljön-e új bérház.

➡A

2013-as adók és illetékek
mértéke

Mivel a következő ülésen a jövő
évi költségvetésről tárgyal a testület, a
novemberi ülés témája volt az adók és
járulékok
mértékének
esetleges
változtatása. A képviselők a vita során
azon a nézeten voltak, hogy – bár a
költségvetésben nagy szükség lenne a
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bevételek növelésére – a jelenlegi nehéz
helyzetben a falu lakosaira nem lehet
további
terheket
róni,
ezért
az
ingatlanadó és a földadó emelése nem
elfogadható. A szemétdíj mértéke
szintén változatlan marad. A lakosságot
érintő adók és járulékok közül egyedül
a kutyaadó mértéke módosul, de ennek
oka nem a bevétel növelése, hanem a
kutyatartás körüli áldatlan állapot
rendezése – elsősorban a kóbor kutyák
és a feleslegesen, vagy nem megfelelő
körülmények
közt
tartott
kutyák
számának korlátozása.
Jövő évtől a
kutyaadó egy kutya után 5 euró lesz
évente, ha a gazdi csak egy kutyát tart.
Amennyiben több kutya található a
háztartásban, a második kutya után 8, a
harmadik és minden további után évi
12 euró adót kell fizetni.
Az
önállóan
gazdálkodó
mezőgazdászok (SHR) számára minden
évben gondot okoz, hogy decemberben
kapják meg a terület alapú támogatást
az államtól, ezért ekkor fizetik be a
földadót is. Mivel az önkormányzat
köteles a késedelmi kamatot behajtani,
a testület mindkét félnek elfogadható
megoldást keresett. A főellenőrrel
folytatott
konzultáció
alapján
a
polgármester
olyan
javaslatot
terjesztett be szavazásra, hogy az
önállóan gazdálkodó mezőgazdászok
esetében az adó két részletben
fizetendő, ennek első – kisebb –
részlete az első félévben, második –
nagyobb részlete az adott év december
15.-én fizetendő.
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költségvetésébe. A törvény ezen kívül
lehetővé teszi az önkormányzatoknak,
hogy a nem nyerő játékgépekre (pl.
billiárd, darts, videojátékok) és árusító
automatákra
(pl.
kávéautomata,
cigaretta, csokoládé automata) is adót
vessen ki. A legtöbb település él is
ezzel a lehetőséggel, Dunamocson
azonban eddig nem volt ilyen adótípus.
A polgármester a testület elé terjesztett
egy határozati javaslatot, amely 2013tól bevezeti a nem nyerő játékgépek és
árusító
automaták
adóját
és
meghatározza annak mértékét. Ez
egyrészt
valamennyi
pluszbevételt
jelent a költségvetésben, másrészt az
önkormányzat áttekintést nyer arról,
mennyi és milyen típusú játékgép és
automata működik a község területén.
A
testület
megvitatta
a
javaslatot és meghatározta az adó
mértékét, figyelembe véve, hogy az
ilyen automaták lényegesen kevesebb
hasznot hoznak a működtetőnek, mint
a nyerőgépek.

községi
ellenőr
dolgozta
ki,
a
vonatkozó
jogi
rendelkezéseknek
megfelelően. A beadott pályázatokat az
óvodatanács és az önkormányzat
képviselői bírálják el, 2012. december
21.-én, az új igazgató megbízatása
2013. január 1-től lép életbe. A
részletes feltételek megtalálhatók a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján,
valamint
a
község
honlapján
(www.obecmoca.sk).

Az adó mértéke típus szerint:

Az előző ülésen a képviselők és
a polgármester pénzbeli felajánlást
tettek a nyugdíjasnap költségeinek
finanszírozására.
A
támogatóknak
köszönhetően – hagyományosan az AT
Dunaj és a Dufrex, akik hússal és borral
szponzorálták
az
önkormányzati
rendezvényt – a felajánlott összegből
megmaradt mintegy 300,- euró. Ahhoz,
hogy ezt más célra felhasználhassa az
önkormányzat,
képviselő
testületi
határozat szükséges. A polgármester
azt a javaslatot terjesztette a képviselők
elé, hogy az összegből két közlekedési
tükröt helyezzenek ki a főút nehezen
belátható
pontjain
–
egyet
a
tűzoltószertár mellé, egyet pedig a
benzinkút melletti kereszteződéshez.
A
testület
a
javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

•Árusító automaták:
10, vagy annál kevesebb féle termék
esetén: 60,- euró/év
10-nél több féle termék esetén: 120
euró/év
Alkoholt
vagy
cigarettát
árusító
automata: 600,- euró/év
•Nem nyerő játékgépek: 120
euró/ év.

➡A

A
javaslatot
nem nyerő játékgépek és
egyhangúlag elfogadta.
árusító automaták adója

➡P á l y á z a t

a

testület

kiírása
óvodaigazgatói pozícióra

A nyerőautomaták után a
működtetőknek jelentős mértékű adót
kell befizetni (2013-tól évente 3000,eurót) aminek a fele az államkasszába
kerül, a fele pedig az önkormányzat

Mivel
az
óvoda
jelenlegi
igazgatójának
a
megbízatása
2012.
december
31-én
lejár,
a
t ö r v é n y
értelmében
a
pozíciót újra meg
kell pályáztatni. A
pályázati felhívást
a
polgármesteri
hivatal kérésére a

az

➡A

közlekedést segítő tükrök
elhelyezése

Az
ülés
végeztével
a
polgármester
mindenkinek
megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
A novemberi ülés szokatlanul
hosszúra nyúlt, a képviselőtestület
néhány perccel éjfél előtt ért a
napirendi pontok végére.

Felhívás!!!

Dunamocs község önkormányzata felhívja azon polgárok figyelmét akiknek egy évnél régebbi
rendezetlen tartozása van a község felé, hogy a képviselő testület határozata alapján törvény adta lehetőséggel élve - 2013 Januárjában az adósok névsorát nyilvánosságra
hozzuk. Részletes tájékoztatásért kérjük forduljanak a polgármesteri hivatalhoz.
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A hulladékgazdálkodás szabályairól
A
környezetszennyezés,
a
hulladék elhelyezése és az arra
alkalmas anyagok újrahasznosítása az
egész világon a legfontosabb problémák egyike. A legnagyobb feladat a
vegyes háztartási hulladék kezelése. Ez
Dunamocs esetében (szállítás, elhelyezés és a Földásás karbantartása)
évi 15.000,- euró költséget jelent.
A
község
nehéz
anyagi
helyzete ellenére a képviselőtestület
egyhangúlag úgy döntött, hogy nem
emeli a szemétilletéket, a hulladékkezelés terén a bevételek növelése
helyett inkább a kiadásokat – vagyis az
elszállítandó hulladék mennyiségét –
próbáljuk csökkenteni.
Az önkormányzat annyit tehet, hogy biztosítja a hulladék
szelektálásának feltételeit úgy, hogy
ez a lakosoknak minél kevesebb
pénzbe, időbe és energiába kerüljön.
Aki akar, már ma is sokféle hulladéktól szabadulhat meg térítés
nélkül: kiválogatva a műanyag, a papír, és az üveg is leadható a falun
belül.
A 2013-as évtől még egy fajta
hulladék - a biológiai vagy szerves
hulladék - is hasznosításra kerül. A
szerves hulladékba tartozik: szőlővenyige, faágak, levelek, fű, gyümölcshéj
vagy kidobandó gyümölcs és zöldség,
ételmaradékok.
Minden típusú hulladék újrahasznosításának feltétele a gondos
válogatás. Aki mostanában járt a

SZEMETTELEP

EI
E
1.6rb6d6
2. Gumi
3. PET tiveg , mtianyag
4.Ntiv6nyihulladdk

5.Ery6b
6. Epitkez6sihulladdk

Földásásban, biztosan észrevette a változást. A bejárathoz kapu és őrbódé
került, ahol a nyitva tartás idején az
önkormányzat munkásai szolgálatot
teljesítenek. Az a feladatuk, hogy feljegyezzék, ki hajt be és milyen típusú
hulladékot hoz, illetve megmutassák,
hol lehet lerakni. A szelektálás mellett
ez azért is szükséges, mert egyre
gyakrabban jönnek „vendégek”, akik a
szomszéd falukból, vagy még távolabbról hordják ide a szemetet. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy tartsa
be az őrök utasításait, akik a munkájukat végzik.
A legfontosabb hulladékfajtáknak kijelölt lerakási helye a mellékelt rajzon látható. Kevert háztartási
hulladékot a telepre beszállítani tilos,
ami nem szelektálható, azt a kukába
kell kidobni. Jövő évtől a „zsetonokat”
színes matricák váltják fel, ezeket – a

RONGÁLÁS az iskolában
Tanítók, szülők és gyerekek egyaránt szomorúan
tapasztalták, hogy a tanítási idő után – esténként vagy
hétvégén – valakik bejárnak az iskola területére és unalomból
vagy szórakozásból a felújított épületet megrongálják. Levert
festék, megbontott szigetelés, leszakított villámhárító és
csatorna: a képek magukért beszélnek.
Az igazgatónő és a tanítók nem tudtak az ügy végére
járni, mert fokozatosan kiderült, hogy a tettesek nem az
alapiskola tanulói. Több mint tíz név került szóba, de mikor
egyenként kérdőre vonták őket, természetesen mindenki
ártatlannak bizonyult, nem tett és nem látott semmit. Az

féléves szemétdíj kifizetése ellenében –
decembertől a polgármesteri hivatalban
lehet beszerezni. A matricával ellátott
kukákat
minden
szemétszállítási
napon kiürítik, így nem kell a zsetonokat keresgélni, újakat vásárolni, ha
elfogy vagy elveszik. Március 31-ig –
a 2013-as szemétilleték befizetésének
határidejéig – a matricával és a zsetonnal ellátott kukákat is elviszik, így a
megmaradt
régi
zsetonok
is
felhasználhatók.
Kétségtelen, hogy a hulladék
tudatos szelektálása „macera”, – a napi
teendők mellett egy kis plusz munkát,
odafigyelést igényel – de ha megtesszük, mindenki jól jár. A környezetünk szebbé, tisztábbá és egészségesebbé válik, a faluvégén bűzölgő
szemétdomb helyett egy rendezett
lerakat lesz, és az otthoni kukát
ritkábban kell kitenni, mert akár a felére is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
Ha
pedig
a
hulladék
mennyisége a felére csökken, akkor
az önkormányzat a fent említett évi
15.000,- euró felét megtakarítja és
hasznosabb dolgokra – óvodára, iskolára, kultúrházra - költheti. Ez
megér egy kis odafigyelést, de csak
akkor válik valóra, ha mindannyian
teszünk érte.
Együttműködésüket az önkormányzat nevében is előre köszönöm:
Banai Tóth Pál

önkormányzat közrendészeti bizottsága ezért egyszerre
behívatta meghallgatásra a szóba került 12 fiatalt,
szüleikkel együtt. A háromórás ülésen a szembesítésnek
köszönhetően fokozatosan kiderült, hogy többen is bejártak
az iskola udvarába, de a rongálásokat csak néhányan
követték el. Ők az önkormányzattól írásbeli megrovást és
pénzbüntetést kaptak.
Az ülésen a szülők maximálisan együttműködtek a
bizottság tagjaival, miután kivetítőn látták a képeket a
rongálásról azon voltak, hogy kiderüljön az igazság. A
bűnösök szülei is higgadtan tudomásul vették, hogy nem
ártatlan a csemetéjük. A cél nem a büntetés volt, hanem hogy
ne folytatódjon, és ne ismétlődjön meg ilyesmi. Remélhetőleg
mindenki okult belőle. A rongálás egyébként a törvény
szerint rendőrségi ügy, a kár mértékétől függően akár
feltételes is kapható érte.
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Aki ott volt a novemberi Halloween partin,
az jól mulatott! A képek is tanúskodnak erről,
melyek néhány jól sikerült jelmezt örökítenek meg.
Hogy kik vannak a maskarák alatt, nem áruljuk el,
akinek kedve van próbálja kitalálni! Köztük van
a díjnyertes „Halott Menyasszony“ jelmez is,
viselőjének monogramja: KV. Segítségül a címlapon
és az itt látható képeken szereplő dunamocsiak
monogramja: ES, TZs, VL, VJL, LJR, LE.

Bezárt a Hunter
Tizenkét év működés után bezárt a Hunter,
ill. az alagsori bisztró, melyet hosszú időn át
Juhász Ferenc és Márta bérelt, működtetett,
a legutóbbi időszakban pedig már lányuk, Renáta
irányított. A fenntartóknak és törzsvendégeknek
egyaránt fájdalmas döntést nehezen hozta meg
a család, de a rossz gazdasági helyzetből fakadó
nehézségek, a működtetéssel járó gondok és
leterheltség
miatt
végül
feladták
a szélmalomharcot. A vendégektől méltóképpen
szerettek volna búcsúzni, ezért az utolsó napon
egy nagy bogrács köröm-csülök pörköltet főzve
köszönték meg a törzsvendégek hűségét, s
búcsúztatták a 2012. november 30.-val lezárult
korszakot. 12 év hosszú idő, s a megszokott
hangulat sokaknak hiányozni fog. Volt, akinek
a könny is megjelent szemében a búcsúzáskor,
másvalaki pedig keserű iróniával jegyezte meg:

Füsi Edit, aki nélkül a hely elképzelhetetlen volt,
búcsúzásként a törzsvendégek egészségére emeli poharát.

„K...ul a világ, még a kocsma is bezár!“
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Kincskeresők 2012

Dunaszerdahelyen rendezték a Kincskeresők
elnevezésű hagyományos konferenciát, melyen Kele
Fanni és Farkas Réka vett részt, akik munkájukban a
dunamocsi
falumúzeumot
mutatták
be.
A
felkészülésben Szeginé Sánta Ilona is segítségükre volt,
aki megismertette velük a múzeum helyiségeit,
eszközeit.
Az udvar, a kamra, a pince megannyi kincset
rejtett, melyek használatáról sokat megtudtak a lányok.
A technika segítségével fényképeken örökítették meg, és
mutatták be az eszközöket a konferencián.

Virágkötészet
2012. november 22-én az alapiskola két tanulója,
Banai Tóth Kincső és Sándor Lajos, a karvai
szakközépiskola „Adventváró virágkötészeti verseny” -én vett
részt. Két kategóriában versenyeztek a résztvevők: adventi
koszorú készítés és asztaldísz készítése. A kb. 30 induló
közül mindkét diákunk helyezéssel tért haza. Sándor Lajos
az asztaldísz kategóriában 1. helyezést, Banai Tóth Kincső az
összesített versenyben 3. helyezést ért el.

Búcson vetélkedtek iskolásaink
A XIII. Katona Mihály Napok keretében idén is
műveltségi vetélkedőt tartottak Búcson, amely ezúttal
a
technikatörténeti
találmányok,
feltalálók
világába
kalauzolta a környékbeli alapiskolákból érkezett négytagú
csapatokat. A verseny nagyon szoros küzdelmet hozott. Az
első helyen holtverseny alakult ki, s a további helyezéseket
illetően csupán néhány pont döntött a csapatok között. A
Banai Tóth Kincső, Gula Tibor, Rácz Fanni, Sántha

Szabolcs összetételű csapatunk talpraesetten küzdött, végig
versenyben volt a dobogóért. Végül az 5. helyet szerezte
meg, mindössze fél ponttal lemaradva az 4. és két és fél
ponttal a 3. helyről. A csapatok finom ebédben,
könyvjutalomban és elismerő oklevélben részesültek, a
mieink pedig külön jutalomként a felkészítő tanító néni, Sidó
Emese lovaihoz is kilátogattak.

1 Édes Gergely MTNY AI Madar

72.5

Katona Mihály MTNY AI Búcs

72.5

3 Kováts József MTNY AI Bátorkeszi

71.5
67

4 Feszty Árpád MTNY AI Ógyalla

65

2 Perbetei MTNY Alapiskola

5 DUNAMOCSI MTNY AI

64.5

6 II. Rákóczi Ferenc MTNYAI Gúta 58.5
87 Nagykéri MTNY Alapiskola
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Már játszmag
Folyamatos
fejlődés
figyelhető
meg
pingpongcsapatunk
játékában,
amely
egyelőre még nem elég érett
a meccsgyőzelemre, de arra már
igen, hogy egy-egy játszmagyőzelemmel borsot törjön az ellenfelek
orra alá. Ez a bravúr eddig Nagy
Sándornak, Banai Tóth Pálnak, Tücsök Gyulának, Banai Tóth Istvánnak
és Boros Zoltánnak sikerült. A hétfői
és csütörtöki edzésnapok látogatottsága is folyamatosan növekszik,
többször előfordult már, hogy nyolcnál
többen
voltak,
s
várni
kellett
felszabaduló asztalra. A hosszú téli
estéken
várhatóan
még
tovább
növekszik
az
érdeklődés,
így
elmondható, hogy az egyesület elérte
megalakításának talán legfontosabb
célját: egyre többen mozognak az
aktív sport keretei között.
Az edzések színvonalában is
történt előrelépés. Most már nem csu-

pán abból áll a tréning, hogy játszanak
pár órát, hanem ütéstípusokat, taktikai
elemeket is gyakorolnak. Továbbá
sikerült megnyerni a volt ligás
játékost, s egyben a Joola cég
kizárólagos szlovákiai forgalmazóját,
Ferda Róbertet, hogy legyen a csapat
segítségére. Havonta egyszer látogat
hozzánk,
s
tanácsokkal
szolgál
a játékosoknak.
Újdonság
még, hogy a csapat
tagjai a legtapasztaltabb és egyben
legjobb játékost, Tücsök Gyulát edzővé
választották.
Ettől
kezdve ő koordinálja
az edzéseket, állítja
össze, és irányítja
a
mérkőzéseken
a csapatot. Kellemes
problémát jelenthet
számára, hogy az
egyre bővülő keret-

ből ki legyen az a négy játékos, aki
pályára lép. A kiválasztásban szem
előtt
kell
tartania,
hogy
az
asztalitenisz 50%-ban idegjáték, s nem
biztos, hogy aki edzésen villog,
az élesben is jó teljesítményt nyújt.
A meccsek alatti komoly feszültséghez
nem könnyű alkalmazkodni!

Rácz Gabika december 12-i névnapja
alkalmából nagyon sok boldogságot
kíván apa, anya és Gyurka.
Házhoz megy a készpénz
gyorsan és diszkréten!
Tel: 0944/606 272.

!

Dunamocsi Hírnök, Közéleti havilap | II. évfolyam 21. szám | 2012. november

!

DUNAMOCSI HÍRNÖK!

9.OLDAL

Két győzelemmel zárta az őszt a kölyökcsapat
A felnőttekhez hasonlóan a járási
gyerekbajnokságban is befejeződött az
ő s z i i d é n y. E n n e k k a p c s á n T ü c s ö k
Alfréd, az idén alakult kölyökcsapat
(prípravka) edzője értékelte az őszi
teljesítményt:
„Mikor nyáron a csapat szervezésébe fogtunk, szerencsére nem volt
nehéz dolgunk a gyerekekkel, örömmel
kaptak a foci lehetőségén. A lelkesedés
azóta is kitart, a csütörtöki edzéseken
és a szombati meccseken szinte mindig
teljes a létszám. Szombaton csak azok
a fiúk hiányoztak néha, akik karatera
mentek. Nagyon várják az edzéseket és
meccseket, már jóval a kezdés előtt
kimennek és játszogatnak. Nem sok
győzelmet arattunk, de semmi ok az
elkeseredésre, biztos vagyok benne,
hogy a teljesítmény folyamatosan
javulni fog. Egyelőre az alapokat kellett
letenni,
meg
kellett
tanulni
a labdakezelést, passzolást, csapatmunkát, mert kezdetben a fejetlen
rohangálás és rugdosás volt a jellemző.
Csapatunk összetétele a riválisokhoz
képest nagyon fiatal, többségükben
másodikosok, harmadikosok, akik még
sokat erősödnek, fejlődnek a következő
egy-két évben. Vannak, akiknek még

térdig ér a labda. Így sem vallottunk
szégyent, a járás másik felében jóval
nagyobb arányú vereségeket mértek
a gyengébbekre, Tany például még
pontot sem szerzett. Mi kétszer
legyőztük Izsát, s az Izsán játszott
meccs igazán jól sikerült. Volt iram,
adogatás,
összjáték,
volt
fazonja
a játéknak, öröm volt nézni őket. Ezt
kell megtanulni, s egyre többször
kihozni magunkból.
A két legjobb teljesítményt az
idény során Lajos Botond és Csehi
Krisztián
nyújtotta.
Krisztián
a legtöbbet fejlődő focistánk, aki szinte
a nulláról kezdte a nyáron. Azóta
a
védelem
lelkévé
vált,
nagyon
odaadóan játszik, soha nem adja fel és
mindig teljesíteni próbálja az edzői
utasításokat. Botond igazi tehetség, aki
kitűnően bánik a labdával, jól cselez,
csak
még
kicsit
meggondolatlan.
Sokszor belemegy cseleivel a három fős
falba is, ahelyett, hogy passzolna.
Rajtuk kívül a többieket is
szeretném
ezúton
megdicsérni,
büszke vagyok rájuk! A korosztályból
már kinőtt Csontos Tibort és Bertók
Tamást is kiemelném, akik segítenek az
edzéseken a gyakorlatok bemuta-

tásánál. Az edzéseket szombati napokon télen is folytatjuk. Amíg enyhébb
idő
van,
a
pályán,
utána
a tornateremben gyakorlunk.“
Az utolsó őszi meccs után
a
sportszervezet
szendviccsel,
pogácsával, teával látta vendégül
a
gyerekeket,
melynek
költségeit
Farkas Péter állta.

Lajos Botond és Csehi Krisztián

Templom utcai lakók panasza
Kétyi László tolmácsolta lapunknak a Templom utcai
két panelház lakóinak elégedetlenségét, melyet a szűk
mellékutcán áthaladó autóbuszforgalom okoz. A több tonnás
járművek terhelése miatt a házak alatti pincék falán
repedések keletkeztek, berepedt a szobák belső falát borító
gipszkarton burkolat, s a dübörgés is kellemetlen, mikor
a busz a nem erre a célra tervezett szűk úton átrobog.
„Ezt az utat nem erre találták ki –
fogalmazott
a panaszos – az alapozása sem megfelelő ekkora járműveknek.

Mikor itthon vagyok, mindig tudom hány óra, mert jön a busz,
belemegy a zöttyenőkbe, s akkor remeg a tévé, roppan
a gipszkarton. Jó, hogy hajóval vagy vonattal nem hajtanak át
az utcánkon, ahol valamikor ott volt a tábla, hogy nagy
járműveknek tilos a behajtás! Aztán valahogy a tábla eltűnt

onnan, s most azt szeretnénk, ha visszakerülne. Nem is
biztonságos ez az állapot, mert a szembejövő autónak a fűre
kell lehajtania, ha jön a busz, meg aztán kisgyerekek
szaladgálnak, bicikliznek a térségben. Eddig
nyugodtan ki lehetett engedni őket, most meg
már félteni kell a forgalomtól.“
Mint
megtudtuk,
a
buszsofőrök
a komáromi útra való biztonságosabb kihajtás
miatt választják ezt az utat a régi főút sarok
utáni szakasza helyett.
A
panasz
következtében
a képviselőtestület a következő ülésen
foglalkozni fog az üggyel, s megvitatja a tábla
visszahelyezésének lehetőségét.

Új bérlakások épülhetnek!
Az Állami Lakásfejlesztési Alap segítségével újabb bérlakások
építésére nyílik lehetőség azokban a községekben, ahol erre igény van.
Az önkormányzat kéri az érdeklődőket, hogy aki lakást igényelne egy
újonnan épülő bérházban, ezt jelezze a polgármesteri hivatal
dolgozóinak.
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Én így láttam a Balkánt
- szubjektív élményeim délszláv maratonok kapcsán –
1. rész
A horvátországi Plitvice Maraton
után eldöntöttem, idén Szerbiában és
Szlovéniában
folytatom
balkáni
szereplésemet, és ezekben is lefutom a
42 km-t. Minden külföldi verseny előtt
tájékozódom
az
adott
országról.
Biztonság,
pénznem,
vízum
és
hasonlók.
Szerbia
biztonságos
országnak
van
feltüntetve
a
minisztérium honlapján, de nem uniós
tagállam, így hát útlevél nélkül nem
lehet bejutni az országba.
Két futó barátommal vágtam
neki az útnak, a világcsúcstartó Bögi
Sándorral
és
Hodossy
Péterrel
Dunaszerdahelyről.
Budapest,
majd
az
M5
autópálya. A tompai határátkelőig az út
gyors volt, itt azonban megtorpantunk!
Hatalmas
sor
várta
a
szerbiai
beléptetést. Jobbára szerbek. Egy kis
idő elteltével rájöttünk, hogy az uniós
tagállamok utazóit előnyben részesítik,
és
nem
kell
várnunk,
mint
a
többieknek. Tábla erre sehol nem
figyelmeztet! Előrementünk hát a
sorban, a határőrök átvizsgáltak és
mehettünk.
Ekkor jött az első sokk: az
Üdvözöljük Szerbiában
tábla
alatt
tömérdek szemét. Meg mindenhol
szemét amerre néztünk. Üres dobozok,
rongyok, mint egy szeméttelepen! Hát
hova jöttünk mi!? Szabadkára beérve
leparkoltunk
és
bementünk
a
városközpontba. Látnivaló van bőven,
sok szép magyar emlék, de a padon
ücsörgő emberek valamennyien a földre
szórták a szemetet. És ez nem vicc, ezt
látni kell… vagy inkább nem!
Váltottunk dinárt. Egy euróért
111 dinárt kaptunk. Mint azt később
megtudtuk, az átlagkereset Szerbiában

200 euró körül van, az árak pedig
hasonlóan magasak, mint nálunk. Nagy
a szegénység, az országba belépve ezt
rögtön látni és érezni is. Az épületek
öregek, elhanyagoltak, fekete falak,
nem láttam új építésű házat sehol a két

nap alatt. Igaz, a háború nyomait csak
ritkán
látni.
Nem
úgy,
mint
Horvátország
egyes
részein
a
golyózáporozott
falakat.
Viszont

Újvidéken annak az 1-2 bombának a
nyomát
nagyon
is
látni,
amit
irányítottan
lőtt
célba
a
NATO.
Lebombázott hidak és a TV épülete
jelzi.
Újvidék (Novi Sad) a magyar
határtól 115 km-re van. A határtól
gyorsforgalmi út vezet oda, de mi az
öreg utat választottuk, ami elég jó
minőségű volt. Újvidék 400 ezer lakosú
város, Vajdaság legnagyobb és Szerbia
második legnagyobb városa Belgrád
után. 10 ezer magyar lakik itt. Újvidéket
átszeli a Duna, amely ott is hasonlóan
széles, mint nálunk. Tudniillik, hogy
valamikor ez a Duna-rész képezte nagy
Magyarország határvonalát. A túloldali
területek, vagyis a Szerémség pedig
Magyarország csatolt része volt.
A városba érve a Duna hídon
átkelve felmentünk a híres Péterváradi
várba. A Dunán három új híd ível át, a
régieket lebombázták a kilencvenes
évek háborújában. A várra igen csak
ráférne a karbantartás, ennek ellenére
sok turista volt ott fent. Megnéztük a
híres órát, amit a hajósok jól ismernek
hiszen, ha Újvidék felé hajóznak e
szerint tájékozódnak. Hogy messziről is
jól lássák a pontos időt, az óra nagy
mutatója mutatja az órákat a kis mutató
pedig a perceket. Gyors várnézés után
indultunk
egy
lakótelepre,
ahol
barátunk Áron, a Vajdasági Magyar
Televízió riportere a szállásadónk már
várt bennünket. A városban nehezen
álltak szóba velünk az emberek, de
amikor sikerült, jól elmagyarázták hol is
van a keresett cím. A szerb nyelvet
nagyon jól meg lehet érteni, kicsit
hasonlít a szlovákra kicsit az oroszra.
(Folytatjuk.)

Kele Géza

HÁZHOZ MEGYEK - MEGSZERELEK, BESZERELEK!
Vízvezeték, fűtés, villany szerelése, javítása és átalakítása gyorsan és
kedvező áron! Lakatos munkát is vállalok.
DUNAMOCS, Belsőfalu 143.
Tel: 0949 167 191
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A II. világháború dunamocsi áldozatai
5. rész

Fülöp András :

A

Fülöp

család a Karvai úton, a Baťa üzlettől
néhány háznyira lakott. Fülöp Istvánnak
és Máriának 8 gyereke született:
Sándor, András, Béla, János, Ernő,
István, Ferenc és Mária.
Andrásból hajós lett, s a háború
alatt a Dunán teljesített szolgálatot. A
vízi országúton élénk háborús forgalom
zajlott,
csapatokat,
hadianyagokat
szállítottak, így ennek megbénítása
fontos feladat volt a szövetségesek
számára. 1943-ban Casablancában
Roosevelt és Churchill határozatot
hozott arról is, hogy a „Gardening” ,
vagyis „Kertészkedés” fedőnevű akció
keretében elaknásítják a Dunát. Az
akciót az angol 205. Bomber Group
B24-es Liberátor bombavetői hajtottak
végre, melyek 1944 júniusától a Duna
424 km-es magyarországi szakaszán
kb. 1500 db mágneses aknát (460 és
760 kg súlyúak) dobtak le. Az
„uborkák” – így nevezték a víziaknákat –
ledobása a folyó felett mindössze
néhány méterre történt. A „Gardening”
hatalmas
pusztítást
végzett
a
hajóállományban, kb. 200 német és
magyar személy- és teherszállító hajó
futott aknára, melyek egyikén Fülöp
András is a halálát lelte.
A család értesítést kapott a
tragédiáról, ami után a Duna partján, a
Rektor
köznél
jelképes
temetést
tartottak: a családtagok és a rokonság

koszorúkat dobált a vízbe. A háború
után a Fülöp család a csehországi
deportálástól tartva – Béla és István
kivételével – Süttőre költözött. A
leszármazottak egy része ma is Süttőn
él. Id. Fülöp Mária ott hunyt el néhány
év múlva, ami után férje hazaköltözött,
hogy szülőföldjén halhasson meg.

Adatközlők: Béla lánya-Lajosné Fülöp
Katalin és István fia-Fülöp Károly.

Egyeg István: Az Egyeg név
nagyon gyakori volt falunkban, ezért
a családok megkülönböztető jelzőt
viseltek. Volt Nádazó, Borbély, Kis,
Csík, Cigány, Molnár és Csémi Egyeg
família is. Egyeg István családja az apa
foglalkozásáról kapta nevét, aki nádazó
volt. Ekkor már évtizedek óta nem
építettek nádas házakat, de a javítási
munkák miatt egészen a hatvanas
évekig szükség volt szakemberre.
A nád fő termőhelye a mocsi puszta
melletti Nádastelek volt, ahonnan
a hetvenes évektől már csak melegágy
takaró készítésére hordták az anyagot.
Egyeg Istvánnak három testvére
volt, József, Ernő és Feri. A faluvégen
laktak, szintén nádtetős házban. István
haláláról nincs közelebbi információnk,
csupán annyit tudunk, hogy nem jött
vissza a háborúból. Adatközlő: Mellék
Emília.

Egyeg Gyula:

1902-ben

született,
a
Fő
utcán
lakott,
gazdálkodásból élt. Nős volt, de
gyereke nem született. Mikor a harcok
már Magyarország területén folytak, az
ország védelmében minden kézre
szükség volt, s nem csak a fegyvert
forgatni, de sáncásásra és egyéb
védelmi munkálatokra is. Valószínűleg
csak ekkor, a háború vége felé kapott
behívót, s kora miatt nem sorkatonának
vitték,
hanem
munkaszázadba
osztották be. Munkaszázada éppen
Esztergomnál
tartózkodott,
mikor
vonatukat bombatámadás érte. Egyeg
Gyula súlyos sebet kapott, melybe
belehalt.
Holttestét
hazahozták,
s Mocson temették el. Vele volt
a vonaton Ilon Szalai József is, aki
szerencsésen
túlélte
a
támadást.

Adatközlő: keresztfia, Papp Lajos.

Egyeg Mihály: A „Cigány
Egyeg“ családba tartozott, a Hatházán
lakott. A háború vége felé lett
nagykorú, s bátyja, aki kakastollas
csendőrként szolgált, magával vitte
valahová, hogy elkerülje a nyilas
sorozást. De sorsát nem kerülhette el,
néhány
hónap
múlva
haláláról
értesültek a falu lakói. Halálának
körülményei ismeretlenek. Adatközlő:
Papp Lajos, Lajos Árpád.

A képeket id. Szalai János készítette az orosz fronton.
Fia, ifj. Szalai János bocsátotta rendelkezésünkre.
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A tizedik helyen zártuk az őszt
๏Felejthető játékkal értékes győzelem
Dunamocs – Madar 2:0 (1:0)
G: Lajos T., Bábi T.

DFC: Bernáth – Püsky, Mácsadi, Andruskó – Nagy (Marikovecz), Banai (Lajos E.), Pálik, Sulák, Bábi – Lajos T., Gula D. (Bertók)
A játékosok és az edző egybehangzó véleménye szerint a madari volt idén a legjobb ellenfél hazai pályán. A szerencse
és kapusunk jó teljesítménye is kellett hozzá, hogy mi győzzünk. Nem tudtuk rájuk erőltetni akaratunkat, kontrákból
szereztük góljainkat, sokszor úgy tűnt, mintha idegenben játszottunk volna. A mezőnyjátékosok közül talán Püsky nyújtotta
a legjobb teljesítményt, sikeresen kikapcsolva az ellenfél legjobbját Csicsót, akinek gólhelyzete sem igazán volt. Sulák helytállt
a pikáns helyzetben, falubelijeivel szemben bizonyított.

๏Az utolsó percben úszott el a döntetlen
Szilos – Dunamocs 2:1 (1:1)
G: Pálik
DFC: Bajkai – Püsky, Mácsadi, Andruskó – Nagy, Banai, Pálik, Sulák, Bábi – Lajos T., Gula (Bertók)
Megszorítottuk a jó ellenfelet, amely hazai pályán eddig még nem hibázott. Kontrákra építettünk, ami jól működött.
Páliknak sikerült egyenlíteni az első félidőben, két védő mellett elhúzva, lendületből lőtt 18 méterről a kapu jobb sarkába. Ő
volt a csapat legjobbja, gólja mellett egy kapufa is fűződik nevéhez, védekezésben és támadásban egyaránt aktív volt. Az
ellenfél az utolsó percben szerezte meg győzelmet jelentő gólját.

๏A padlóról felállva szereztünk egy pontot
Dunamocs – Izsa 3:3 (0:2)
G: Lajos T., Bábi, Mácsadi

DFC: Bernáth – Püsky, Mácsadi, Andruskó (Lajos E.) – Nagy (Marikovecz), Banai, Pálik, Sulák, Bábi – Lajos T., Gula (Bertók)
A mérkőzés elején nem találtuk a ritmust, s az ellenfél gyorsan kétgólos előnyre tett szert. Szépítettünk, majd
hamarosan újra két gól lett a különbség. Innen sikerült felállni, s az egyenlítő gólunk a 85. percben esett. A nehezen kiharcolt
döntetlennek úgy örültünk, mintha győzelem lett volna. Püsky az emberfogást megint jól oldotta meg, árnyékként követte és
a legtöbb esetben jó ütemben előzte meg az izsaiak legjobbját, Vöröst. Rajta kívül Bábi teljesítményét is kiemelte az edző, aki
a támadások fontos szereplője volt, gólt szerzett, és megbízhatóságának köszönhetően a bal oldal stabilnak bizonyult.

A házi góllövőlista állása:
Lajos T. - 16, Pálik M. - 4, Bábi
T. - 4, Sulák M. - 3, Gula D. - 2,
Banai T. I. - 2, Nagy S. - 2,
Mácsadi Zs. - 2, Bertók Zs. - 1.

Edzéslátogatás:
Bertók 38/34, Pálik 32, Banai
32, Lajos T. 31, Gula 29, Bábi
T. 17, Nagy S. 17.

Pálik Mihály, a szilosi
meccs legjobbja.
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EKEL

15
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PERBETE

15
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GÚTA B

15

9

2
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SZILOS
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8

2
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5

DULOVCE
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8

1
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BÚCS
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7

2
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6

3

6
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6

3
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15
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5
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5

6
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2

8
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15
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1
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4

1

10 25:49

11

16

PAT
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3
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