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A tartalomból:
-Szőlészek-borászok alakuló ülése
-Felvidéki Hadjárat
-A dunamocsi zászló ügy
-Majális
-Író olvasó találkozó
-Régi emlék
-A református nőszövetség
munkája

Havonta megjelenő közéleti lap. Kiadja Dunamocs község önkormányzata. Szerkesztő: Rácz Kálmán PhD. Telefon: 0905 970 976.
E-mail: hirnok@post.sk. A szerkesztőség várja a polgárok cikkeit, hozzászólásait, javaslatait.
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A tanácsteremből jelentjük
Az április 12-én tartott képviselő-testületi ülés fő
témakörei a következők voltak:
- Új főellenőr választása: Első napirendi pontként
a pályázatot benyújtó Ing. Szoboszlai Márta
meghallgatására került sor, ami után a képviselő-testület a
mérnöknőt falunk új főellenőrévé választotta. A főellenőr
munkakörét, kötelességeit az önkormányzati törvény
szabályozza.
- Internet szolgáltatás: Az önkormányzat
szándéka, hogy az internet szolgáltatás terén versenyhelyzetet teremtsen falunkban, hiszen a konkurenciaharc a
szolgáltatás színvonalának emelésére, a lehető
legkedvezőbb árfekvés kialakítására ösztönzi a megtelepülni
kívánó cégeket. Az eddigi gyakorlattal ellentétben az
önkormányzat bérleti díjat szab ki a jelentkezőkre, amely
feltételt elfogadva a DKP-Net, P-Net és Sevenet cégek
nyújtottak be pályázatot. A testület mindhárom jelentkezést
jóváhagyta.
- A polgármester pénzügyi beszámolója: Banai
Tóth Pál polgármester tájékoztatója szerint Dunamocs
anyagi helyzete hónapról hónapra javul, de még továbbra is
a „tűzoltás” időszakát éljük. A Dexia bank jóváhagyta a
benyújtott hitelkérelmet, így a falu 18.000 euró beruházási
hitelhez és 8.500 euró áthidaló hitelhez jut. Az előbbi összeg
a megkezdett beruházások (bérház, tűzoltószertár)
befejezését szolgálja, az utóbbit pedig a kifizetetlen számlák
rendezésére fordítják. A polgármester hangsúlyozta, hogy a
közeljövő egyik legfontosabb feladata az önkormányzat felé
fizetendő, 14.000 euróra rúgó adóhátralék behajtása lesz,
amely nélkülözhetetlen mentőövet jelent a költségvetési
egyensúly helyrehozatalánál.

- Közhasznú munkák: A polgármester elégedetten
nyugtázta a közhasznú munkások tevékenységét, melynek
eredményeként a falu köztereinek, utcáinak állapota
folyamatosan javul. A közmunkaprogram keretében eddig a
következő munkálatokra került sor:
- Útjavítás a Kertész utcában.
- Területrendezés a régi állattenyésztő telep előtt.
- A Vízházhoz vezető panelút környékének rendezése, ágak,
bokrok eltávolítása.
- A posta előtt vízelnyelő árok kialakítása.
- Vízelnyelő árok ásása a Napsugár utca elején.
- A Földműves utcai kanalizáció megtisztítása.
- Dunaparti szemétgyűjtés a csárdától a Karvai szigetig,
melynek eredményeként 300 zsák hulladék gyűlt össze.
- A dunaparti betontöltés fugáinak tisztítása.
- A főút menti járdák repedéseinek gyomtalanítása.
- Járdaépítés az új, kilenclakásos bérház mellett.
- Akadályt képező faágak eltávolítása a község belterületén.
- A tanítólakás kérdése: A négy családnak otthont
adó épület hosszú évek óta felújításra szorul. A megoldást
nehezíti, hogy az épület alatti terület tulajdoni hovatartozása
rendezetlen, így mindenekelőtt ezt a problémát kell
megnyugtatóan tisztázni. Miután a telek a község
tulajdonába kerül, dönteni lehet további sorsát illetően. Az
önkormányzat hozzálátott a tanítólakás ügyének
megoldásához.
- Az iskola pályázata: Az alapiskola pályázatot
kíván benyújtani a „Hagyományos iskola átalakítása modern
iskolává” elnevezésű program keretében, melyhez 500 euró
támogatásért folyamodott. A testület a támogatási kérelmet
jóváhagyta.

Eseménynaptár
A következő hónapok községi rendezvényei:
- Május 8. Anyák napja. Az óvodások és iskolások
közös műsora a kultúrházban
- Május 28. Házassági évfordulók megünneplése.
- Június 1. Gyermeknap.
- Július 1-2. Hídverő Napok. Horgászverseny,
utcabál.
- Augusztus 20. Szent István-napi falunap a sport
jegyében. Tűzoltóverseny. Este táncos-zenés
műsor.

Kárpátia koncert
2011. május 14., szombat,
Helyszín: dunamocsi csárda.
Jegyek elővételben 8 euróba, a
helyszínen 9 euróba kerülnek.14
éves korig, felnőtt felügyelete
mellett a belépés ingyenes.
Kapunyitás: 19:00.

Nemzeti Összetartozás Napja
A Magyar Koalíció Pártjának helyi szervezete rendezvénnyel kapcsolódik a
Nemzeti Összetartozás Napjának eseménysorozatához, melyet minden
évben a Trianoni békeszerződés évfordulóján tartanak. Június 4-én, a faluban
felállítandó kettős keresztnél sorra kerülő megemlékezésen politikus és
történész vendégek szólnak a megjelentekhez, valamint sor kerül a kettős
állampolgársággal kapcsolatos tájékoztatóra is. A helyi Csemadok énekkara
katonadalokat ad elő. Az MKP szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!

Dunamocsi Hírnök, Közéleti havilap | I. évfolyam 3. szám | 2011. május

Számítógép
karbantartás,
szervíz:
0918 774 241,
0905 306 918

DUNAMOCSI HÍRNÖK!

3.OLDAL

Községi hírek
‣A főtéri színpad állapota olyannyira leromlott az elmúlt

évek során, hogy balesetveszély miatt
használhatatlanná vált. Április folyamán sor került az
elodázhatatlan felújításra, melynek keretében a színpad
új talajburkolatot és feljárati lépcsőt kapott, valamint
kicserélték a színpad előterének függőleges
takarólapjait is. A talajburkolat faanyagát a Ligna s.r.o.
ingyen, szponzori felajánlás útján biztosította, a
famunkákat Zámbóki József végezte, a lépcsőt Csontos
Tibor készítette el.
Április 5-én tűz pusztított a dunamocsi határ Urasági
dűlőjében. A riasztásra a helyi tűzoltók 15 fővel vonultak
ki, majd hamarosan megjelentek a komáromi tűzoltók is.
Együttes erővel rövid idő alatt megfékezték a
helyenként két méteresre csapó lángokat, melyek már
egy közeli hétvégi házat veszélyeztettek.
A dunamocsi Híd klub a Föld Napja alkalmából fákat
ültetett községünk belterületén. Az akció keretében a
játszótér környékére 3 fenyő, 2 kőrisfa, 3 jegenye, az
iskola udvarára 2 fenyő, a kultúrház elé 3 jegenye, a
református templomkertbe 1 fenyő, és a katolikus
templomkertbe szintén 1 fenyő került.
A tavasz jegyében a községi hivatal előtt elkészült az
új virágágyás. A virágok ültetését és a park
rendbetételét a közmunkások végezték, Szegi Ica néni
és Lajos Icu irányításával. Az önkormányzat ezúton is
köszöni mindannyiuk munkáját.
Április 9-én a helyi horgászegyesület brigádot tartott.
A Karvai út fölé nyúló, közlekedést akadályozó faágakat
távolították el, illetve a dunaparti lejáratokat szűkítő
növényzetet ritkították a gátőrháztól a kanálisig terjedő
szakaszon. A munkálatokból 28 horgász vette ki részét,
akik jutalma a szépülő környezet mellett a bográcsban
készült kolbászos paprikáskrumpli volt.
A községi hivatal 1300 eurós költséggel
tereprendezést hajtott végre a Földásás területén, mivel
az akadályt képező kupacok miatt a hulladéklerakás
szinte lehetetlenné vált. A hivatal a továbbiakban
állandó felügyeletet biztosít a szeméttelepen, és ezúton

arra kéri a lakosságot, hogy a lerakás során tartsa be a
felügyelők útmutatásait. A telep hétfőtől szombatig 9:00
és 17:00, vasárnap 9:00 és 12:00 között tart nyitva.
Április 14-én került sor a kilenc lakásos bérház
kollaudációjára. A hivatalos eseményen Struhár Imre, az
AB Stav igazgatója, Szabó Tibor a Körzeti Építésügyi
Hivatal vezetője, Banai Tóth Pál polgármester, Miroslav
Tužinský járási tűzoltóparancsnok és Groman János
vett részt.

‣

‣

‣

‣
‣

‣

‣A községi

hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a
településen gyűjtött szeparált hulladék sorsát a jövőre
vonatkozóan megnyugtató módon rendezte. Az eddigi
gyakorlattal szakítva a műanyagot nem helyben
semmisítik meg, hanem a perbetei gyűjtőállomásra
szállítják, ahol kiválogatják, majd újrahasznosításra
kerül. A szállítási mennyiség növelése érdekében
kérjük, hogy a flakonokat összenyomva és a kupakokat
levéve helyezzék el a zsákban!

Egy kicsi mozgás
mindenkinek
kell…
Mellék Emília és a tornázó dunamocsi
asszonyok szeretettel várják mindazokat,
akik megtornáztatnák fájós,
„berozsdásodott“ tagjaikat.
Mikor? Minden pénteken 19 órakor.
Hol? A kultúrházban.
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KÖZÖSSÉGI PROJEKT

Tiszta háztartás és környezet – gyűjtjük a használt konyhai olajat
A HASZNÁLT KONYHAI OLAJ elkülönítendő hulladéknak számít, így az érvényes jogi rendeletek szerint tilos a közösségi hulladékok
közé dobni, vagy a nyilvános csatornarendszerbe önteni. Ezek az olajok, amelyek a lefolyóba vagy a toalettbe kerülnek, fokozatosan
rárakódnak a csövekre ami azok teljes eldugulásához vezethet. Amennyiben koncentrált formában a természetbe kerülnek, szennyezik
a talajt és a talajvizet.
A gyűjtésbe minden háztartás bekapcsolódhat, mindenki tehet valami jót környezetünkért!!!
Mit gyűjtsünk : megfelel mindenféle használt konyhai olaj, amely a háztartásban keletkezik ételek készítésekor.
Mit ne gyűjtsünk : olyan maradék olajat, amelybe víz, bor vagy kecsap keveredett, zsírt.
Mibe gyűjtsük az olajat és hogyan: az olaj gyűjtésére bármilyen zárható műanyag edény megfelel – pl. az eredeti üveg, amiben az
olajat megvásárolták, vagy bármilyen más PET (műanyag) flakon/tartály, amit igény szerint visszaadunk. Az olajat a flakonba öntés előtt
meg kell szűrni a durva szennyeződésektől (prézli, ételmaradékok) – erre a célra megfelel bármilyen régi, durva szűrőeszköz.
AZ OLAJAT KIHŰLT ÁLLAPOTBAN JAVASOLJUK AZ ÜVEGBE ÖNTENI !!!
Hova adjuk le az olajjal teli edényeket?: a gyűjtés a Limo Coop épületében (a volt vendéglő/kocsma) valósul meg, minden hónap
utolsó péntekén 15.00-tól 16.00-ig.
Az összegyűjtött olajért fizetünk! : minden liter használt konyhai olajért a gyűjtés napján 0,10 Euro centet fizetünk. Egyúttal minden
liter leadott olajjal 0,10 centtel támogatják a falut.
AZ ELSŐ GYŰJTÉS időpontja 2011. május 27-én, pénteken valósul meg. Időpont: 15.00-tól 16.00-ig.

UCOIL, s. r. o.
Együttműködő partner a használt konyhai olaj gyűjtésében és újrahasznosításában
A szőlészet és borászat jelenlegi helyzetét sajátos kettősség jellemzi. Egyrészt elmondható, hogy a kistermelők dolga
jelentősen megnehezült. A drága permetszerek miatt költséges a művelés, a bor és szőlő pedig – ha akad rá vevő egyáltalán – fillérekért
kerül eladásra. A közelmúltban még mellékjövedelmet biztosított a szőlőművelés, mára viszont, ha kizárólag a bevétel-kiadás
szempontjait nézzük, majdhogynem ráfizetéssé vált. Régiónkat járva sok helyütt látunk elhagyott szőlőparcellákat, ami egyértelműen arra
utal, hogy kézzelfogható haszon hiányában sokan nem vállalják tovább a kemény munkát és az anyagi áldozatot. Ez az érem egyik –
sötétebbik – oldala. Másrészt azonban azt is látjuk, tapasztaljuk, hogy a borkultúra felfutóban van, sőt bizonyos helyeken már most a
reneszánszát éli. A borfogyasztás elválaszthatatlan részévé vált a gasztronómiának, virágzik a borturizmus, több régióban borutak,
hangulatos pincesorok várják a vendégeket.
A dunamocsi szőlősgazdák nagy többsége
szerencsére a súlyosbodó terhek mellett is kitart a szőlő
és bor szeretete mellett. Büszkék vagyunk
hagyományainkra, tudván, hogy napsütötte, homokos
parcelláinkon századok óta finom nedű terem, és nem
véletlenül érdemeltük ki a „jóborivó mocsiak”
megtisztelő címét. Borkultúránk fejlesztése terén azonban nagyon sok még a
tennivaló, és ha őrizni szeretnénk a bor kapcsán talán máig létező nimbuszunkat,
akkor sürgősen cselekedni kell, és egy jól működő, agilis és aktív helyi
szervezetre van szükség.
Ezt a kívánalmat fogalmazták meg azok a helyi termelők, akik április 5én részt vettek a Dunamocsi Szőlészek és Borászok Szövetsége alakuló ülésén.
A szervezet létrehozását kezdeményező, és az ülést vezető Banai Tóth Pál
polgármester leszögezte, hogy a helyi borászat működésén lehet, és szükséges is
javítani. A termelőket összefogva, az elérni kívánt célokat pontosan
megfogalmazva, a tagság aktív tevékenységén, rendszeres összejövetelein
keresztül kell biztosítani a tervek megvalósulását. Mindehhez a színvonalasan
megszervezett borversenyek, szakmai előadások és kirándulások, a borturizmus
fejlesztése, pályázatok benyújtása, a tagság képviselete és érdekvédelme
egyaránt hozzátartoznak.
A polgári társulás formájában működő szövetség megalakulásának kimondása után az alapszabály részletes megvitatására és
jóváhagyására, a tagdíj meghatározására (10 euró egyszeri belépési díj, 5 euró éves tagdíj) illetve a vezetőség megválasztására került
sor. Elnökké Kukola Józsefet, alelnökké Fülöp Pétert, pénztárossá pedig ifj. Czibor Zoltánt választotta a tagság. Az öttagú vezetőség
további két tagját a szervezet soron következő közgyűlése választja meg.

Szőlészek-borászok
alakuló ülése

Rossz a tetője vízszigetelése? Beázik a tető a feje felett?
Itt az ideje, hogy javítassa meg, vagy cserélje ki!

HAUPAX s.r.o. - Tetők és erkélyek
szigetelése
lapos tetők vízszigetelése
lábazatok, földalatti építmények (medencék) vízszigetelése
szigetelő anyag: PVC alapú fólia módosított aszfalt csíkokkal
tetők és homlokzatok hőszigetelése

Cím: Nové Zámky, Považská 18,
Tel: 035/6428335,
mobil: 0905/604 192, 0905/144 110,
e-mail: haupax@haupax.sk,
www.haupax.sk
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ÉVJÁRAT

ÁTLAG

ÉREM

1

Jókai László

Zöld veltelini

2010

18.83

Arany

2

Vinszalkontakt

Cab. Sauvignon

2008

18.70

Arany

3

Vinszalkontakt

Rose

2010

18.70

Arany

4

Fülöp Zsigmond

Zöld veltelini

2010

18.67

Arany

5

Ing. Fülöp Zsigmond

Müller Thurgau

2010

18.57

Arany

6

Lajos József

Olaszrizling

2010

18.57

Arany

7

Vinszalkontakt

Olaszrizling

2010

18.40

Ezüst

8

Ifj. K. Lajos András

Zöld veltelini

2010

18.33

Ezüst

9

P. Lajos András

Fehér burgundi

2010

18.33

Ezüst

10

Lajos József

Irsai Olivér

2010

18.30

Ezüst

11

Hollósi Sándor

Chardonnay

2010

18.27

Ezüst

12

Jókai László

Olaszrizling

2010

18.27

Ezüst

13

Mogyorósi Gábor

Roessler

2010

18.27

Ezüst

14

Kiss József

Olaszrizling

2010

18.20

Ezüst

15

Kukola József

Olaszrizling

2010

18.20

Ezüst

16

Dávid László

Zöld veltelini

2010

18.17

Ezüst

17

Dávid László

Dunaj

2009

18.13

Ezüst

18

Kukola József

Devín

2010

18.13

Ezüst

19

ifj. Czibor Zoltán

Zöld veltelini

2010

18.07

Ezüst

20

Lajos József

Müller Thurgau

2010

18.07

Ezüst

21

ifj. Czibor Zoltán

Rose Zweigelt

2010

18.03

Ezüst

22

Takács András

Zweigelt

2010

18.00

Ezüst

23

Czibor Zoltán

Olaszrizling

2010

18.00

Ezüst

24

Id. Banai Tóth Pál

Olaszrizling

2009

18.00

Ezüst

25

Hollósi Sándor

Olaszrizling

2010

17.97

Ezüst

26

Fülöp Péter

Zöld veltelini

2010

17.97

Ezüst

27

Ifj. Szegi Tibor

Szentlőrinc

2010

17.93

Ezüst

28

Lajos Ernő

Olaszrizling

2010

17.93

Ezüst

29

Vinszalkontakt

Pinot blanc

2010

17.93

Ezüst

30

Id. Banai Tóth Pál

Irsai Olivér

2010

17.90

Ezüst

31

Lajos Ernő

Zöld veltelini

2010

17.90

Ezüst

32

Kiss József

Müller Thurgau

2010

17.83

Ezüst

33

Vörös Benő

Zweigelt

2010

17.83

Ezüst

34

Sánta Ernő

Müller Thurgau

2010

17.80

Ezüst

35

Czibor Zoltán

Müller Thurgau

2010

17.77

Ezüst

36

Takács Ottó

Zöld veltelini

2010

17.73

Ezüst

37

P. Lajos András

Müller Thurgau

2010

17.67

Ezüst

38

Dávid László

Müller Thurgau

2010

17.63

Ezüst

39

Ifj. K. Lajos András

Rajnai rizling

2010

17.60

Ezüst

40

Boros Zoltán

Vegyes fehér

2010

17.57

Ezüst

41

Boros Zoltán

Leányka

2010

17.57

Ezüst

42

Kocsis János

Olaszrizling

2010

17.37

Bronz

43

Antal Ferenc

Vegyes fehér

2010

17.30

Bronz

44

Lajos Ernő

Királyleányka

2010

17.27

Bronz

45

Vörös Géza

Zöld veltelini

2009

17.27

Bronz

46

Kocsis János

Pozsonyi fehér

2010

17.20

Bronz

47

Szegi Tibor

Chardonnay

2010

16.80

Bronz

48

Vörös Benő

Zala gyöngye

2010

16.40

Bronz

49

Vörös Benő

Müller Thurgau

2010

16.00

Bronz

50

Vörös Sándor

Zöld veltelini

2010

16.00

Bronz

Iskolai

Borverseny
Az újonnan alakult borász szervezet rögtön
hozzá is látott a borverseny megszervezéséhez, melyre
április 16-án került sor. A Baranyai Péter (Neszmély),
Benefi László (Ebed) és Tóth Lajos (Bátorkeszi) alkotta
bíráló bizottság 56 dunamocsi és 25 süttői bormintát
értékelt, melyek közül 6, illetve 3 mintát jutalmazott
aranyéremmel. A helyi borok
közül a Champion, vagyis a
legmagasabb pontszámot
elért bor Jókai László zöld
veltelinije lett, míg vörösbor
kategóriában Szalai László
cabernet sauvignonja,
fehérbor kategóriában Fülöp
Zsigmond zöld veltelinije
diadalmaskodott.
A borász szövetség vezetősége köszönetét
fejezi ki Szegi Andrásnak, Szegi Tibornak, ifj. Szegi
Tibornak, Fülöp Zsigmondnak, Szalai Jánosnak, az FPetrolnak, a községi hivatalnak és Süttő
önkormányzatának, hogy segítségükkel, szponzori
támogatásukkal hozzájárultak a borverseny sikeres
megrendezéséhez.

Borkísérő falatok és beszélgetés
mellett folyt a kóstolgatás.

➡ Április 6-án a felső tagozat a Diótörő című előadáson vett részt a Jókai

Színházban.
➡ Április 18-án délelőtt húsvétvárót rendeztek az iskolában. A gyerekek
kopogtatót készítettek, szalvéta technikával tavaszi motívumokkal ellátott
gipszképeket alkottak, különböző módszerekkel (dekupázs, zsinórozás,
márványozás) tojásokat díszítettek, valamint papírból ablakdíszeket
vágtak ki.
➡ „Tojáskupa“ néven húsvéti teremfoci tornára került sor, melyen lányok
és fiúk egyaránt részt vehettek.
➡ A Föld Napját többnapos rendezvénysorozattal ünnepelték az iskolában. Serényen folyt a munka a papírgyűjtés,
szemétszedés, faültetés, kerítésfestés során, az előadásoknak köszönhetően pedig ismereteit bővíthette a diákság.
Csukás László búvár a Duna és Vág-mente, valamint a Vörös-tenger élővilágát mutatta be, Antal Tamás „világutazó“
pedig Peruról és Nepálról beszélt. Az alsó tagozatosok számára természetismereti vetélkedőt tartottak, akik aztán az
élővilággal kapcsolatos mandalákat színezhettek.

hírek
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Felvidéki Hadjárat
A katonai hagyományőrző egyesületek múltidéző rendezvényei világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Parádés
felvonulásokról, csatabemutatókról, hadijátékokról hallani, így például többezer néző előtt jelenítik meg évente Belgiumban a waterlooi
ütközetet, Csehországban az austerlitzi csatát, de kísérlet történt már a II. világháborús sztálingrádi csata korhű eljátszására is. A katonai
múltidézés Magyarországon bő húsz éve érett mozgalommá, mikor megalakult a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség.
Céljaként jeles hadi értékeink ápolását, azok nyilvánossággal való megismertetését tűzte ki. Ez a szervezet koordinálja azt a nagyszabású
rendezvénysorozatot, melynek során minden év áprilisában lovas huszárok és gyalogos honvédek járják be az 1849-es dicsőséges Tavaszi
Hadjárat útvonalait, több tucat magyarországi és felvidéki település érintésével. Ennek részeként masíroztak végig az idén Nagysalló,
Málas Nagyölved, Szőgyén, Köbölkút, Bátorkeszi, Búcs, Dunaradvány, Pat, Izsa, Komárom és Dunamocs utcáin is.
A falunkba érkező huszárcsapatot az izsai Tárnok István vezette, aki
immár negyedik éve főszervezője a hadjárat felvidéki programsorozatának. A
korábbi rossz tapasztalatokból okulva vette át az Izsai Huszár és
Hagyományőrző Szövetség a szervezés munkáját, ugyanis volt néhány olyan
év, mikor a rendezvény eszméjéhez és céljaihoz méltatlan álhuszárok öltöttek
történelmi gúnyát, csupán a hecc és tivornya kedvéért, s magatartásukkal,
hozzáállásukkal bizony eléggé megtépázták a magyar huszármundér
becsületét. Dunamocson is nem egy történet forog közszájon tetteikről,
melyekből kiderül, hogy talán csak a rekvirálást és asszonyaink meggyalázását
úszta meg a helyi lakosság. Azért ez a tapasztalat is jó volt valamire: ízelítőt
kaptunk abból, hogy a katonák régen sem voltak az etikett éllovasai, és hogy
milyen lehetett a néhány száz évvel ezelőtti élethelyzet, mikor a településeken
átvonuló katonaságot néhány napra a parasztportákon helyezték el szállásadás
és étkeztetés kötelességével. Ez volt korabeli nevén a forspont és portio
intézménye, melynek súlyos tapasztalatait folklórunk és történelmi forrásaink
”Megjöttek a fehérvári – és
híven őrzik.
a többi – huszáááárok…”

Mindenesetre, mióta Tárnok Istvánék vették át a
szervezést,
Feszül a mente a férfiúi tekintélyen. ezek a problémák megszűntek, s azóta
csupa jólnevelt, szolíd és udvarias
A polgármesternek való jelentéstétel
huszárral találkozhatunk, akik
után Tárnok István és tiszttársa a
Szegedről, Kecskemétről,
további programról tájékozódik.
Székesfehérvárról, Tapolcáról és
számos más helyről érkeztek a lovak és
a történelem kedvelőinek
szórakoztatására. Szlovákiából az izsai egyesület képviseltette magát a
csapatban, melynek soraiban naszvadiak, patiak és radványiak is vitézkedtek.
Aki kilátogatott a főtérre ezen a verőfényes áprilisi kora délutánon,
bizonyára szép élményekkel gazdagodott. Mutatósak voltak a lovak, szemet
gyönyörködtetőek a díszes viseletek, látványos a felvonulás, és a bemutatón
ízelítőt kaptunk egy
kardcsattogásos
lovasütközetből is.
Köszönjük a
hagyományőrző
huszároknak, hogy
múltunk egy
szeletét hozták
közel hozzánk, és
jövőre is szeretettel
várjuk
őket
Dunamocson!

Balra egy ún. császári huszár, jobbra egy
honvédhuszár látható. A szabadságharc
kitörése után a császári hadsereg magyar
katonái átálltak a felkelés oldalára, s hozták
magukkal mundérjukat, felszerelésüket. Az
újonnan toborzott honvédhuszároknak
pénzhiány miatt már kevésbé igényes
egyenruha jutott, ami meglátszott a ruha
anyagán és zsinórozásán is.

Minden idők egyik legrettegettebb
magyar katonai alakulata az ún.
Halálfejes huszárok voltak, akik nevüket
csákódíszükről kapták. Mindössze egy
eredeti egyenruhájuk maradt fenn,
melyet Los Angelesben őriznek. A képen
látható viselet ennek pontos másolata.
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Vihar egy pohár vízben, avagy a
dunamocsi zászló ügy
Falunk az elmúlt hetekben országos
ismertségre tett szert. A média minden
válfaja, a tv-től a sajtóig, a rádiótól az internetes hírportálokig
megemlítette Dunamocs nevét azzal az üggyel kapcsolatban, amit
egy helyi háztulajdonos, Retkes János tette váltott ki, s amelyet
egy soviniszta politikus provokációnak beállítva igyekezett
botránnyá dagasztani, így próbálva politikai tőkét kovácsolni maga
és szélsőséges nézeteket valló pártja számára. A zászló ügy
legfontosabb fejleményeit időrendben villantjuk fel, melynek
áttekintése után egy kézenfekvő következtetésre juthatunk. Ez a
konklúzió egyben az ügy talán legfontosabb tanulsága, üzenete is:
éles határ húzódik a nemzeti érzelmek két válfaja között. Egyik
oldalon az egészséges öntudatot, büszkeséget magában hordozó,
másokat önmagához hasonlóan megbecsülő, hazaszerető
patriotizmus áll, vele szemben pedig a kirekesztő, minden áron
ellenséget kereső, gyűlöletből élő soviniszta nacionalizmus.
Mindkettőt a nemzeti érzés táplálja, de milyen hatalmas a
különbség a végeredményeket illetően!
Az események időrendje:
- Retkes János vállalkozó épülő házának a Duna felőli
homlokzatára márciusban magyar nemzeti lobogót és árpádsávos
zászlót tűzött ki.
- Valaki, akinek ez nagyon szúrta a szemét, jelentette
Ján Slotának a Szlovák Nemzeti Párt elnökének.
- Ján Slota a főügyészségen felháborodottan tett
feljelentést, miszerint a zászlók kifüggesztése bűncselekményt
valósíthat meg, mégpedig az alapvető emberi jogok eltiprására
irányuló csoportok népszerűsítésének bűntettét. Az árpádsávos
lobogót szélsőséges, önkényuralmat idéző jelképként
véleményezte.
- Retkes János reagált a feljelentés hírére: „Nem
feltételeztem volna, hogy az én magánterületemen lévő dolgok
miatt valakik sovinizmusa így megnyilvánulhat. Magyar nemzeti
zászlóinkat mi is, de más országokban élő magyarok is használják
nemzeti ünnepeink alkalmával, sőt lakóházakon is láttam már
kitűzve. Ezzel érzelmi alapon nyilvánítjuk ki hovatartozásunkat. Ha
én a magánterületemre éppen amerikai vagy üzbegisztáni zászlót
teszek ki – akár egy vendég tiszteletére – egy jogállamban
beleszólhat-e bárki is ebbe? Szüleim egészséges nemzeti
öntudatra neveltek, de nem vagyok szélsőjobboldali irredenta.
Csupán nemzeti érzéseimet fejeztem ki, s azt, hogy
magyarságomat nyíltan vállalom.“
- Banai Tóth Pál polgármester a média megkeresésére
szintén kifejtette véleményét: „Se okom, se jogi alapom nincs arra,
hogy bármi módon is beavatkozzak. Semmi törvénybe ütköző nem
történt, hiszen a magyar lobogót és a történelmi árpádsávos
zászlót nem lehet önkényuralmi jelképnek nevezni.“
- Ján Slota nyilvános bocsánatkérést követelt Banai Tóth
Páltól, mivel azt mondta róla, hogy minden tette politikailag
motivált, még az is, ha köpköd, vagy vizel a balkonról.
- Banai Tóth Pál válasza: „Nincs szándékom bocsánatot
kérni, mivel becsületsértésre nem került sor. Becsületét csak
annak lehet megsérteni, akinek van becsülete“.
- A pozsonyi Magyar Intézetben rendezett eszmecserén
neves történészek állították egybehangzóan: az Európai Unióban
természetes jog, hogy mindenki olyan zászlót tűz ki a házára,
amilyet akar. Martin Wihoda cseh egyetemi professzor elmesélte,
hogy amikor szomszédja szerb zászlót tett ki házára, senki nem
emelt kifogást. Kiss Gy. Csaba magyarországi egyetemi docens
szerint teljesen természetes, hogy az emberek a hozzájuk

legközelebb álló szimbólumot otthonaikban is
megjelenítik. Az Európai Unió egy olyan
közösség, amely elismeri és tiszteli egymás nemzeteit és
szimbólumait.
A zászlókat máig kinn lengeti a szél a dunaparti ház
homlokzatán. Retkes János az események után sem lát okot az
eltávolításukra, sőt ahogy lapunknak elárulta, talán már a dacos
önérzet is dolgozik benne: az eltávolítás az emberi
szabadságjogok meghátrálását jelentené az intoleráns
erőszakossággal szemben. A zászlókitűzés motivációját, érzelmi
hátterét tudakoló kérdésünkre a kőhídgyarmati származású
vállakozó a következőket válaszolta: „Mióta eszemet tudom,
fejemben volt a gondolat, hogy amint alkalmam nyílik rá, családi
házamon is megjelenítem nemzeti szimbólumainkat.
Gyermekkoromtól fogva erős érzelmi szálak kötnek e jelképekhez,
melyben leginkább az 1917-es születésű nagyapám a ludas, aki
szobájában féltve őrzött egy régi árpádsávos és egy nemzeti
lobogót. Gyakran jártunk oda társaimmal, hogy megnézzük,
megtapintsuk e titokzatos relikviákat. Arra gondolni sem lehetett
akkor, hogy valami módon használjuk, kitűzzük őket, hiszen
a kommunista diktatúra időszakát éltük, s azonnal jöttek volna a
retorziók. Édesanyám tanítónő volt, s egy ilyen apróság is az
elbocsátását, a család meghurcolását jelentette volna. A gondolat
viszont gyökeret vert bennem: ha egyszer véget ér a diktatúra, s
eljön a szabad világ, nem a fiók mélyén őrzöm majd e szívemhez
oly közel álló tárgyakat. A megfelelő pillanat idén, március 13-án
érkezett el, mikor a közelgő ünnep apropóján szűk baráti körben,
kis ünnepség keretében felavattuk és kitűztük a lobogókat. Nem
a nagyapámét, mert azok sajnos már elvesztek. Eszembe sem
jutott akkor, hogy ennek ilyen következményei lehetnek.
Sokan kérdezték tőlem azóta, miért nem elég nekem
annyi, hogy a szívemben vagyok magyar, miért kell ezt mutogatni
is. Erre azt válaszolom, hogy nekem ez így természetes.
A szülőföldemen, őseim szülőföldjén élek, s emberi jognak, sőt
kötelességnek érzem, hogy elődeim iránti tiszteletemet,
identitásomat ily módon is kifejezésre juttassam. Ezzel megbántani
senkit nem akarok, s akiben nincsenek lelki görcsök és előítéletek
az megérti, elfogadja és a helyén kezeli mindezt. Elsősorban
tényleg a szívünkben legyünk magyarok, de aki úgy érzi, hogy
példámat követni kívánja, bátran keressen fel, s egy szép magyar
zászlóval ajándékozom meg.
A helyi lapban való nyilatkozat lehetőségét megragadva még két
dolgot szeretnék kinyilvánítani. Az egyik, hogy elnézést kérjek
a falu lakosságától. Úgyszólván alig tettem be lábam a községbe,
máris ilyen botrányba kevertem a dunamocsiakat. Egyébként
néhány ismerősöm van még csak itt, de azok mind
egyetértésükről, támogatásukról biztosítottak, ami nagyon jólesett.
Ha ez a közvéleményt tükrözi, akkor külön örülök, hogy
lakhelyemül Dunamocsot választottam, ahol felvételemet kértem
a helyi MKP-ba. Ezzel függ össze másik észrevételem is.
Rengeteget jelentett számomra, hogy Banai Tóth Pál polgármester
ilyen gerincesen, sziklaszilárdan kiállt mellettem a médiában,
vállalva ennek esetleges ódiumát. Ezúton szeretném neki
megköszönni, mivel határozott szavai az én kitartásomat is
erősítették.“
Mit lehet ehhez hozzáfűzni? Talán csak annyit, hogy oly
sokszor hallottuk már szavalni és énekelni: Hazádnak rendületlenül
légy híve oh magyar... Retkes János esete valamiért éppen ezeket
a sorokat juttatta eszembe.
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Retkes János háza a zászlókkal.

Áprilisban ünnepelte 80. születésnapját özv. Szabó
Gyuláné Ipóth Erzsébet, aki 25 éven át tanított községünkben.
Erzsike tanító néninek jó egészséget, hosszú életet kívánunk, s
személye, valamint pedagógusi munkássága előtt tisztelegve
közöljük rövid novelláját.

8.OLDAL

Szolidaritás jele a víkendház-soron. A
felvétel a szomszédos házról készült.

Pár nap múlva csoda történt! A kitartó gondoskodás
meghozta az eredményt. A lázrózsák eltűntek a kis arcról, és a
homlokán izzadság gyöngyözött, ami a gyógyulás jele volt. A szülők
másfél évvel korábban temették hároméves kislányukat, aki 48 óra
alatt elment vérmérgezésben.

Régi emlék

1931 telén,
zimankós, hóviharos
időben a hulldogáló hó
belepte a kicsiny falun,
Martoson átfolyó holt Nyitra
jegét. A sötétedő estében egy középkorú házaspár indult a
befagyott folyóra. Kezükben balta, egy vászonlepedő, s egy
megszáradt disznóhólyag. Baltájuk nehezen törte a jeget, de végre
sikerült léket vágni és kibuggyant a víz. Vízbe mártották a lepedőt,
telemerítették a disznóhólyagot jégdarabkákkal és erősen
bekötötték. Bevitték a partmenti nádasházba, meleg otthonukba,
ahol kis bölcsőben feküdt egy 9 hónapos csecsemő, magas lázban.
Az édesanya keserves könnyhullatások között becsavarta
a piciny testet a jeges lepedőbe, mire a kicsi felsikoltott a jéghideg
érintésre, majd a jégdarabokkal teli hólyagot is a fejére tették. Akkor
még nem létezett antibiotikum, penicilin. Ez volt az egyetlen remény
a láz csillapítására. A kislány fejtífuszban szenvedett, az orvosok
már lemondtak róla. A szülők reményüket vesztve fordultak egy
gyógyítással foglalkozó falubeli emberhez, aki Pestről került oda. Ő
javasolta a jeges ruhát. Azzal vigasztalt, hogy ha ez nem sikerül, s
meghal a kislány, nyugodjanak bele, mert ez a kór idegrendszeri
bénulást is hagyhat maga után. Ha meg is marad, örökös kereszt
lesz a szülőknek.

A fejtífusz szerencsére nem hagyott nyomot maga után,
mert a leány a falubeli leányok közül az első volt, aki leérettségizett
és főiskolát végzett. Ez 80 évvel ezelőtt történt velem. Hála és
köszönet az én Jó Istenemnek az egészséges, tartalmas, hosszú
életért. Talán nem éltem hiába!

Majális a természet és a szórakozás jegyében

Gyerekek vették birtokukba április 30-án délelőtt a páhóki lőtér területét, ahol a természetismeret és környezetbarát nevelés
jegyében színes és tanulságos bemutatók, játékos versenyek várták őket. A vadászegyesület által példásan gondozott tisztás ideális
helyszínül szolgált a rendezvény számára, ahová a gyerekek többsége kerékpárral, pedagógusaik felügyelete mellett érkezett. Az idő is
kegyes volt hozzánk, így a kellemes napsütésben semmi sem zavarta a felhőtlen játék és együttlét örömét. Órákon át folyt a szaladgálás,
ugra-bugra, közben pedig szépen fogyott az önkormányzat által biztosított hagymás zsíroskenyér és a frissítő tea. A rendezők
helyszíneket alakítottak ki a liget különböző pontjain, ahol egymást követték az érdekesebbnél érdekesebb foglalkozások.
Mit is láttak, tapasztaltak a lőtérre kilátogató nebulók? Minden bizonnyal maradandó élményt jelentett számukra Kiss László,
2007-es világbajnok, magyar válogatott sportíjász bemutatója, aki az íjászat történetének ismertetése után órákon át okította az
érdeklődőket a lövészet mesterségére. Sokan éltek az alkalommal, hogy kipróbálják a különböző íjtípusokat, na és persze célbalövő
képességüket. Eközben a meghívott madarász szakemberek, Pénzes László és Krúg Tibor a szomszédos erdős részen kifeszített
hálóikból folyamatosan szállították a megfogott madarakat, s a köréjük sereglett apróságokkal fülemüléket, barátposzátákat, légykapókat,
széncinegéket, rigókat ismertettek meg. Ritkán nyílik rá alkalom, hogy e fajokat közelről szemléljük, sőt kézbe vegyük és
megsimogassuk. Most erre is lehetőség volt, s a kis kezek tömegével lendültek magasba, mikor elhangzott a kérdés, ki akarja kezéből
elengedni a megfogott madárkát.

(folytatás a 9. oldalon)
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(folytatás a 8. oldalról)
Aki pedig legyőzte
viszolygását, akár siklókat is
simogathatott, hiszen a
madarászok
egy
egerészölyv, mocsári teknős
és
ékszerteknős
társaságában kígyókat is
hoztak magukkal. A DunaIpoly Nemzeti Park
munkatársai pedig
kagylókat, kavicsokat,
csigákat, állatbőröket,
prémeket és állatlábakat
hoztak, melyek segítségével
nem csupán előadást, de
határozós játékot és „lábnyomozást” tartottak. A bemutatók sorát a dunamocsi civil szervezetek produkciói gazdagították. A vadászok
képviseletében Fülöp Zsigmond mérnök kitömött vidrát, nyestkutyát, nutriát készített elő, rajtuk keresztül mutatva be falunk környékének
kevésbé ismert, de jelenlévő állatfajait. Az állatok dús bundájának simogatása főleg a legkisebbek örömét fokozta. Hasonlóan
népszerűek voltak Szegi András galambjai, annál is inkább, mert a ketrecből a madárka gyerekkézbe került, ahonnan útjára indulhatott
otthona felé. Az odasereglő kisemberek ámulva hallgatták, hogy a postagalambok nemcsak a Páhóktól, de akár több ezer kilométerről is
vígan hazatalálnak. Akinek pedig mindezek után már zsongott a feje a sok-sok információtól, a légpuskás verseny helyszínén nyerhetett
felüdülést, ahol Szabó József és Nagy Róbert foglalkoztatta őket. Felügyeletük mellett bárki célba lőhetett. Az eredmények összesítése
után a legügyesebb lövészeknek a következők bizonyultak: 10 éven felüliek
kategóriájában 1. Gula
Tibor, 2. Lajos László, 3.
N a g y E m e s e, a 1 0 é v
alattiak között 1. Keló Dezső
Zoltán, 2. Antal Mátyás, 3.
Frisancho Előd
Ta l á n a f e n t i
ismertetőből is érzékelhető,
hogy milyen hasznosan, és
nem utolsósorban
szórakoztatóan telt el ez a
szombat délelőtt, mellyel a
rendezvényt szervező
községi önkormányzat
hagyományt kíván
teremteni. Határozott meggyőződése, hogy környezettudatos gondolkodásra kell nevelni fiataljainkat, s erre a leghatékonyabb módszer
az, ha színes és játékos ökológiai programokat biztosít. A természetbarát gondolkodás és életmód választásához, vagy akár egy
tartalmas hobbi ötletéhez vezethetnek az ilyen alkalmak, ezért az elképzelés szerint a majálisok délelőttjei a jövőben is a természet
jegyében zajlanak majd.
Délután már kevésbé volt kegyes hozzánk a természet, és kiadós zápor zúdult a falura. A sűrű esőt, s a messzire simuló sötét
felhőket látva felmerült a gondolat a rendezőségben, hogy a szabadtéri program helyszínét a kultúrházba helyezze át, de hét óra felé
megkönyörültek rajtunk az égiek, és bár borongós, de csapadékmentes idő köszöntött ránk.. A délutáni rendezvények sorát a helyi
Csemadok által szervezett folklórműsor nyitotta meg, melynek keretében először a dunamocsi éneklőcsoport mutatta be műsorát, majd
sorra kerültek a Muzsláról, Radványról és Párkányból meghívott vendégek produkciói is. A kultúrműsort a hagyományos májfaállítás
követte, amely egyben kezdetét jelentette a Főtéren zajló vigalomnak. A szabadtéri színpadon helyet foglaló zenekar könnyűzenei és
mulatós egyveleget adott elő, melyet a legtöbben csak hallgattak, de aztán idővel voltak akik kedvet kaptak a tánchoz is. Ahogy teltek az
órák, egyre többen látogattak ki a főtérre, s láthatóan nem hiába sütötték meg a halat a horgászok, főzték meg a „túrópörköltet” (Szuri
Lajos) és a vaddisznópörköltet (Takács Ottó)
a tűzoltók, szépen fogyott
minden. Zene, tánc,
találkozások, jóleső
beszélgetések, finom ételek
és italok… egyszóval
közösségi élmény. Erről szól
minden majális, s nekünk
2011-ben Dunamocson újra
részünk lehetett benne.
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A református nőszövetség munkája
Évek óta foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy
egyházközségünkben megalakuljon a nőszövetség. A
nőszövetség feladata a presbitérium mellett felvállalni az
egyházközség gondjait, segíteni épülésében és
gyarapításában.
Az egyházmegyei nőszövetség II. konferenciája után arra
az elhatározásra jutottunk, hogy megkezdjük
szolgálatunkat. Szívesen várunk és fogadunk minden lányés asszonytestvérünket a közeljövőben hivatalosan is
megalakuló Dunamocsi Református Nőszövetségbe.
Legnagyobb ünnepünk alkalmából első
célunkként az idősek otthonában élő dunamocsiak
meglátogatását tűztük ki. Látogatásunkat az ógyallai
„Magnólia” otthonban kezdtük. A fogadóhelyiségben három
ott élő egyháztagunkkal Nagy Manci nénivel, Nagy Kálmán
bácsival és Szabó Dezsővel csoportosan beszélgettünk
egészségi állapotukról, a közelgő népszámlálásról, a
falunkban és az ő környezetükben történő eseményekről.
Uram, Te egyszer itt jártál a Földön
s hátrahagytad lábnyomodat,
hogy legyen mit követnünk.
Te, aki a mennyből letekintesz minden vándorra,
erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt,
térítsd vissza az eltévedtet, vigasztald a küzdőt.
Te, aki az idők végén ismét eljösz,
hogy megítélj mindenkit,
Urunk és Megváltónk,
hadd álljon példaképed tisztán és világosan
lelki szemeink előtt,
Hogy szétoszlassa a ködöt!
Segíts nekünk, hogy Téged követve
érkezzünk meg üdvösségedbe
és otthont találjunk Tenálad!
Ámen. (S. Kirkegaard)

Nagyon szívélyesen fogadtak bennünket, és megígértették
velünk, hogy máskor is elmegyünk.
Komáromban Papp Janka nénivel való
találkozásunkkor szavak nélkül is érezhető volt az öröm, a
ragaszkodás és a szeretet. Itt él Cserepes Irmus néni is, aki
hála Istennek nagyon jó kedélyű és jó egészségnek örvend.
Késő délutánra érkeztünk meg a „Náruč” otthonba, ahol
Kuczman Manci néni öröme és fürgesége elvarázsolt
bennünket. A szemben levő szobában találtuk Petkó Vali
nénit, aki szintén örült nekünk. Házi süteménnyel, képes
igés lapokkal, egyházi kiadványokkal és természetesen a
Dunamocsi Hírnök eddig megjelent két számával leptük
meg őket, hogy testileg is, lelkileg is és közösségileg is
közel érezzék magukat hozzánk. Távozásunkkor
mindannyian megkértek, adjuk át üdvözletüket mindenkinek
Dunamocson. Mivel egy nap alatt sajnos nem sikerült
mindenkihez eljutnunk, így hamarosan folytatjuk
látogatásainkat.
Dobai Sándor

Akiktől búcsúztunk
Medzáné Téglás Erzsébet, született 1950-ben
Tücsökné Tárnok Sarolta, született 1940-ben
Czéduláné Sánta Júlia, született 1920-ban
Komáromi László, született 1946-ban
Mázsár János, született 1924-ben
Bohony István, született 1926-ban
Szalainé Bábi Erzsébet, született 1932-ben
Nyugodjanak békében!

Akik megérkeztek
Január 20-án született Kele Dávid, Izsák Ibolya és Kele Péter kisfia.
Február 4-én született Karkó Rebecca, Karkó Tamás és Schindler Andrea
kislánya.
Február 10-én született Krivanek Liliána, Bertok Alexandra és Krivanek
Dávid Erik kislánya.
Február 15-én született Sánta Áron, Mellék Tímea és Sánta Péter kisfia.
Március 20-án született Sztyehlík Levente, Szendi Ilona és Sztyehlík
Oszkár kisfia.
Április 21-én született Lovász Emma és Virág, Mellék Noémi és Lovász
Krisztián kislányai.
Erőt, egészséget kívánunk a kis újszülötteknek!
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Dunamocsi hód mese Rendhagyó irodalomóra - író - olvasó találkozó
Egyszer volt, hol nem
volt a hód. A 20. század elejéig
volt, aztán száz évig egyáltalán
nem volt, mert drága húsa,
pézsmája és prémje miatt
teljesen kipusztították őt
Magyarország és a környező
országok területéről. A képen
látható példány viszont csak
egyszerű üzemi baleset áldozata lett.
Az embereket gyötörte
a lelkiismeret-furdalás, ezért a
90-es években Svédországból
hozott példányokat telepítettek
vissza a Szigetközbe. Hódunk
itt kitűnően érezte magát, de
mivel a rokonság egyre
nagyobb lett, az új nemzedékek
a Duna vonalán haladva
kénytelenek voltak más élőhely
után nézni.
Így jelentek meg tavaly
Dunamocson is a Páhók
területén, az őket felfedező
horgászok legnagyobb
ámulatára. A Forgó mellett
alakították ki partfalba épített
lakosztályukat, amely egy
lakóüregbe torkolló, 5-10
méteres folyosórendszer, víz
alatti bejárattal.

2011. április 14-én iskolánkba látogatott M. Csepécz
Szilvia író, költő, szerkesztő-riporter. Ír verseket, meséket,
regényt. Királylány a kukában című rádiójátéka a Pátria
Rádióban hangzott el. Próbálkozott műfordítással és
tanulmányt is írt. Írásai jelennek és jelentek meg a Nő, Új Nő,
Vasárnap című lapokban. Jelenleg Köbölkúton könyvtárosként
dolgozik. Tevékenységéért több szakmai elismerést, kitüntetést
kapott. Legbüszkébb az YBBY – A legjobb szlovákiai
gyermekkönyv díjra, 1997-ben kapta a Kicsi, kisebb, legkisebb
meseregényéért. Szlovákiai magyar író előtte sem, utána sem
kapott ilyen elismerést.
Mai napig sokat olvas, kedveli az eseménydús,
kalandos történeteket. Alkotásaival alkalmazkodik a felgyorsult
életritmushoz, tudja, hogy a mai gyerekek lényegretörőek, nem
kedvelik a túl hosszú leíró részeket, ezért ezeket mellőzi.
A találkozón egy furcsa alkotással ismerkedhettünk
meg: A Hess-hegy titka és a fapapucsok. A meseregény
érdekessége, hogy egy alkotáson belül több regényt is
olvashatunk. Valójában három történetről van szó, rövidebb,
hosszab és a teljes egész. Az olvasó alakíthatja a történetet,
attól függően, melyik irányban halad tovább. Valójában
novellafüzérnek is nevezhető. Bonyolult, modern alkotás.
Elmondása szerint még egyszer nem vállal hasonlót. Egyedüli
a szlovákiai magyar irodalomban.
Elhangzottak érdekességek az írónő életéből.
Tanulóink aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Közvetlen,
barátságos hangulat alakult ki. Sokoldalú, vonzó egyéniséget
ismerhettünk meg, aki a világ történései iránt nyitott. A
találkozó egyik legfontosabb gondolata: az életben érezzük jól
magunkat. Csütörtökön délelőtt ez sikerült.
Bacskor Katalin

A
dunamocsi
hódcsalád a jelek szerint
kitűnően érzi magát nálunk.
Éjszakai életmódot folytatva
gyakran villan meg szeme a
horgászok zseblámpájának
fényében. Éjjel indul
táplálékszerző körútra, éles
metszőfogaival elrágja és
kidönti a fákat, hogy
hozzájusson eledeléhez, a fa
kérgéhez és leveléhez. Ez a kép is Dunapartunkon készült,
árulkodva a hódcsalád jelenlétéről és aktivitásáról.
Hát igen, az az egy
gond vele, hogy nem tud fára
mászni, s a megoldás, mellyel a
táplálékszerzés problémáját
áthidalja nem túl elegáns.
Mindenesetre örüljünk, hogy ez
a ritka és szigorúan védett állat
minket választott, és tanuljunk
meg együtt élni vele! Legyen
hosszútávú a kapcsolatunk,
s legyen jó vége a dunamocsi hód mesének!

A 7. osztályos Dobai Kinga
véleménye a találkozóról: Nagyon izgalmas volt,
és reméljük, hogy több ilyen program lesz az
iskolánkban. Hasznos is volt, mert akik eddig
alig olvastak, most nekiálltak. Kiderült, hogy a
könyvben szereplő macska, Pázsit az ő házi
kedvencük, és Dunamocsról származik. Egy kis
meglepetést készítettünk az írónőnek, ami
abból állt, hogy szép gondolatokat és verseket
olvastunk fel.
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SPORTHÍREK
❖ A sportszervezet átalakította a pálya öntözőrendszerét, melynek
következtében az öntözés hatékonysága jelentősen javult. A berendezést úgy alakították ki, hogy együtt szolgálhassa
majd az építendő kispálya és a nagy focipálya karbantartását is.
❖ A focipálya talaját rendszeres hengerezésnek vetik alá, ami szemmel látható minőségi változást eredményezett. A fűre
hamarosan gondos utóvetés vár.
❖ A sportszervezet az elmúlt időszakban végzett önkéntes munkájáért és támogatásáért a következőknek szeretne
köszönetet mondani: Vörös Géza, Mocsi Ernő, Csontos Tibor, Búcsi János, Orosz Jenő, Lajos Árpád, Simsik István,
Bábi Zoltán, Zámbóki József, F-Petrol, Kovil.

A DFC legutóbbi mérkőzései

Április 10. Dunamocs – Csicsó 3:0
DFC: Bernáth – Banai Tóth, Vörös, Marikovecz (TóthP.),
Virág – Nagy, Lajos E., Asbóth, Püsky (Tücsök) – Lajos A.
(Gula), Pálik. Gól: Banai Tóth 2, Pálik
Banai Tóth István játékosedző: Jó iramú
mérkőzésen sok helyzetet dolgoztunk ki. Az ellenfél jó
erőkből állt, nem volt könnyű feltörni védelmüket. A 26.
percben egy bedobás után Asbóth Attila megkapta a
labdát, visszagurította elém, s egy 30 méteres
kapáslövéssel sikerült bevennem a kaput. A 39. percben
a jobboldalon futott a támadás. Püsky Pálikhoz passzolt,
aki két lövőcsel után 12 méterről a rövidsarokba lőtt.
A második félidőben is nyomás alatt tartottuk az
ellenfél kapuját. Egy kapu előtti kavarodás során Nagy
Sándor lövőcselénél elhúzták a lábát. A megítélt büntetőt
a 62. percben értékesítettem. Ezután is volt még néhány
kecsegtető helyzetünk.

Gól: Lajos A., Banai Tóth, Tóth P. 2, Nagy
Banai Tóth István: Már a meccs elején
érzékelhető volt egyértelmű fölényünk. A 11. percben
Pálik a jobb szélen egészen az ötös sarkáig szaladt, a
kifutó kapus mellett Lajos Attilához passzolt, aki a hálóba
helyezte a labdát. A 19. percben a beívelt labda Asbóthoz
került, akit két csele után csak szabálytalanul tudtak
szerelni a tizenhatoson belül. Az értékesített büntetővel
növeltük előnyünket.
A 64. percben Nagy Sanyi megszerezte a labdát
a középpályán. A jobboldalra továbbította Püskynek, aki
Pálikot ugratta ki. Beadását Tóth Péter helyezte a hálóba.
A 70. percben a középen megszerzett labdát Lajos Erik
előre ívelte Tóth Péternek, ő visszagurította Nagynak, aki
a tizenhatosról a hálóba lőtt.
A 76. percben baloldali támadást vezettünk. Asbóth Attila
két játékos kicselezésével az alapvonalig vitte a labdát.
Beadását csak röviden tudta menteni az ellenfél
hátvédsora, s a megszerzett labdát Tóth Péter egy nagy
erejű kapáslövéssel a hálóba küldte.

Április 24. Gúta B – Dunamocs 5:0
DFC: Lajos Zs. – Virág, Vörös, Banai Tóth, Püsky –
Házi góllövőlista:
Tücsök (Bertók), Lajos E., Nagy, Asbóth – Lajos A.(Gula),
Tóth P.(Pálik)
1. Pálik Mihály 8 gól
Banai Tóth István: Az ellenfél jobb,
2. Tóth Péter 5
agresszívabb, gyorsabb focit játszott, s beleszaladtunk
3. Banai Tóth I. 4
egy nagy vereségbe. Mentségül talán csak annyit
Püsky János 4
mondanék, hogy a gútaiak az A csapatukból is játszattak
Nagy Sándor 2
több játékost. Ez meglátszott a teljesítményükön. A
küzdőszellem, ami ezen a napon is jellemző volt ránk, Tücsök D., Lajos A., Takács L., Tücsök A., Asbóth A.
1
most kevésnek bizonyult. A meccs pechesen indult, s ez
a továbbiakra erősen rányomta bélyegét, már az 1. és 7.
Edzéslátogatás a tavaszi idényben:
percben megkaptuk az első gólokat, ami eléggé letörte a
Banai Tóth I. 34 alkalom
csapatot.
Május 1. Dunamocs – Megyercs 5:0
DFC: Bernáth – Vörös, Takács G, Marikovecz – Lajos E.,
Nagy, Asbóth, Banai Tóth – Lajos A., Tóth P., Pálik

Dóczé Ö. 29
Simsik A. 27
Takács G. 26
Pálik M. 24

Keddenként 19:30 órai kezdettel Almási Anita alakformáló, fogyasztó és kondíciójavító tornát tart a
kultúrházban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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