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A tanácsteremből jelentjük
Hídverő napok értékelése. Banai Tóth Pál kiemelte, hogy
az előzetes problémák – a község anyagi helyzete, sorozatos
időpontváltozások – ellenére a rendezvény sikeresnek bizonyult.
Sokan kilátoga"ak a Duna-partra, a programok színvonalasak
voltak, s a civil szervezetek helytálltak az ételek-italok
biztosításában. Az újdonságnak számító, idén először kipróbált
szőgyéni kemencés lepények is sikert ara"ak, jól kiegészíte"ék a
hagyományos pörkölt és hal kínálatot. Az önkormányzat a
szőgyénihez hasonló mozgókemence beszerzését fontolgatja, amely
alkalmazható volna a községi rendezvényeken, illetve igény esetén
bérbe adható. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a rendezvény
támogatóinak: szponzori felajánlásként az AT Dunaj birkahússal, a
Dufrex k!. 50 liter borral támoga"a a rendezvényt, az F-Petrol és
Tóth Lajos magánvállalkozó egy-egy fellépő honoráriumát vállalta
magára.

elöregede# palatetők bontása ebből következően veszélyes az o#
munkát végzőkre, és a lakókra egyaránt.
A levegőben keringő azbesztpor tehát kétségkívül rákkeltő
hatású, de más a helyzet az azbeszt vízcsőként való alkalmazásával.
Maga az anyag bizonyíto#an nem mérgező! Szerkezeti
tulajdonságai mia# a tüdőben tud csak megragadni, s a légzést
akadályozva elváltozást okozni, de az emésztőrendszerben nem fejt
ki káros hatást, s a bejutás után a salakanyagok közö# hamarosan
távozik a szervezetből. A szakemberek szerint ebből következően
akkor sincs gond, ha szemcséi a vízzel együ# esetleg a szervezetbe
jutnak.
Dunamocs az egyetlen község a járásban, ahol a
vízvezeték közel háromnegyed része azbeszt, de mivel a
tudományos álláspont szerint ez nincs hatással a vízminőségre,
cseréjét az Európai Unióban nem tartják indokoltnak, és ebből
kifolyólag pályázati forrást sem lehet nyerni rá. A két utca
A falu vízhálózatának bővítése. A Cifra utca és Molnár ve z e té ké n e k ö s s z e kö té s e a z o n ba n m i n d e n j e l s z e r i n t
utca ivóvíz hálózatának állapota évek óta erősen nyugtalanítja a megnyugtatóan rendezi a kérdést, s végre valahára tiszta víz kerül
közvéleményt, mindenekelő" az o" élőket. A szóban forgó utcák az o" lakók poharába.
végén a vízcső „zsákutcát” alkot, s mivel nincs körforgásos
összekö"etése a rendszer további részeivel, a víz a vezetékben
megáll, megszorul. Az ilyen ivóvíz a gyanú szerint akár az
egészségre is káros lehet. A helyiek mindenesetre úgy vélekednek,
hogy a falu egyéb részeihez képest a környéken magasabb a
daganatos megbetegedések száma, s könnyen lehet, hogy ezért a
vízminőség a felelős. A gyanú nehezen bizonyítható, de a község
hozzáláto" a probléma megoldásához. A közmunkások árkot ástak
a két utca közö", így a csövek lefektetése után létrejöhet a
rendszerben a várva-várt összekö"etés, megindulhat a víz
egészséges körforgása. Ezzel a mechanikai szennyeződés
természetes úton kiküszöbölődik.
Aggodalom fogalmazódo" meg a falu ivóvizét szállító
csőrendszer anyagával kapcsolatban is. A csövek sok helyen
A beruházás költsége 3.700 euró, melyet az önkormányzat
azbesztből készültek, melyről köztudomású, hogy rákkeltő hatással
az értékesíte" tanítói lakások bevételéből fedez.
bír. A polgármester tájékozódo" a kérdésben, s az azbeszt
Hirdetések szabályozása. A lakosság hatékonyabb
vízvezetékként való használatát illetően több forrásból
tájékoztatása érdekében a képviselő-testület úgy döntö", hogy
megnyugtató válaszokat kapo". Eszerint az azbeszt olyan anyag,
átláthatóbbá teszi a hirdetések rendjét. E"ől kezdve szerdánként 18
amely csak a légutakon keresztül bejutva okoz egészségkárosodást.
órai kezde"el, illetve szombatonként egy nem meghatározo"
Parányi rostokból épül fel, s ha a rostokat az ember belélegzi, azok a
időpontban közérdekű információk hangzanak el. A közérdekű
tüdőben megtelepednek, és o#, vagy a mellhártyán
hírek felolvasását saját, csak ilyenkor alkalmazo" dallam jelzi majd.
daganatképződéshez vezethetnek. Veszélyessége szerkezetében
Tilos a kukázás. A testület lakossági észrevételek
rejlik. Tűszerű, visszahajló végű kristályokból, vékony szálakból áll,
hatására foglalkozo# a guberálás kérdésével, amely egy idő óta
amelyek a tüdőbe kerülve örökre o# maradnak, és állandó irritációt
köz s é g ü n k b e n i s ta p a sz ta l h a tó. M i ve l a p ro b l é m á n a k
tartanak fenn. A leghosszabb és legvékonyabb szálak a
közegészségügyi vonzata van, továbbá hatással bír az utcák
legveszélyesebbek, ezek belélegezve 10-35 év ala# túlnyomó
rendeze#ségére és irritálja a lakosságot, a képviselők fontosnak
többségben halálos kimenetelű elváltozást okoznak. Évtizedekkel
érezték a fellépést a jelenséggel szemben. Amennyiben a helyzet nem
ezelő# tömegesen alkalmazták panellakások építésekor hőszigetelő
javul, a jövőben akár a guberálási tilalom helyi rendelet formájában
anyagként, valamint házak tömegeit fedték azbesztet tartalmazó
való kimondása is bekövetkezhet. Szankcióra egyelőre nem kerül
palatetővel, a melléképületeket hullámpalával. Ezek ma is
sor, te#en érés esetén a községi hivatal szóbeli figyelmeztetést,
megtalálhatók a tetőkön. Veszélyessé akkor válnak, ha bontáskor
felszólítást alkalmaz. A probléma ezen az úton remélhetőleg
fűrészelik, fúrják, vágják, és a szálak a levegőbe kerülnek. Az
rendeződik, s nem lesz szükség további lépésekre.
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Kétnyelvű feliratot. Az újonnan megnyito# élelmiszer diszkont homlokzatán csupán államnyelven látható az üzlet rendeltetését
jelző felirat. A képviselő-testület úgy határozo#, megpróbál érvényt szerezni a nyelvtörvényben biztosíto# jognak, s felkéri az üzlet vezetését,
hogy tekinte#el a község nemzetiségi összetételére, magyar felira#al egészítse ki a tábla szövegét.

... és egy pozitív példa Karváról.

A szóban forgó tábla...

Dunamocson is vannak jó példák, a képen az
é#eremhajó új üdvözlőtáblája.

Nyugdíjasok kérelme
A nyár az év legkellemesebb, legjobban várt időszaka, de nekünk, nyugdíjasoknak az örömbe egy kis üröm is vegyül: a
legidősebb korosztálynak nagyon hiányzik az iskolakonyha finom főztje. Én, mint az iskolai koszt legrégibb és állandó fogyasztója, – 46
éve veszem igénybe a szolgáltatást – veszem a bátorságot és néhány sorban írok róla.
1965-ben, mikor felépült az iskola, kizárólag a tanulók és az iskolai dolgozók részére főztek. Később engedélyezték azoknak a
nyugdíjasoknak, akik onnan mentek nyugdíjba. Nagy változás és segítség volt az idősek számára, amikor az önkormányzat ve"e
gondjaiba a konyha üzemeltetését, ugyanis vannak közö"ünk olyanok, akik magas koruknál fogva, vagy betegségük mia" nem tudják
elkészíteni az ételt.
Én mindig elégede" voltam az ebédekkel, igaz, évtizedeken keresztül hozzá is szoktam. Meg kell, hogy említsem, az utóbbi
időben igazán színvonalas ebédeket fogyasztunk: tápdús, bőséges, változatos, ízletes. Az ára is igazán megfelel a kispénzű
nyugdíjasoknak. Mindez köszönhető az önkormányzatnak, továbbá Lajos Lászlóné konyhavezetőnek, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját,
és úgy intézi a bevásárlást, hogy eddig még árat sem kelle" emelni. Dicséretet érdemel Lajos Jenőné főszakács, aki 26 éves gyakorla"al
rendelkezik és ügyesen variálja az ételféleségeket. Nagyon finom ételeket készít munkatársaival, Groman Jánosnéval és Lajos Ernőnével.
Ez a munka a higiéniai követelményeknek megfelelő pedantériát, precizitást, pontosságot, odafigyelést és nagy gyakorlatot kíván.
Tizenegy órára az ebéd mindig készen van.
De ezeket a sorokat nem reklámnak szánom, hanem inkább kérelemnek. Szeretnénk, ha az iskolakonyhai étkeztetést meg
lehetne valósítani a nyugdíjasok részére a hosszabb iskolai szünetek ala" is. Nyugdíjas társaim nevében kérném önkormányzatunk
segítségét, amennyiben lehetőség volna ennek megvalósítására.
Teljes tisztele"el, özv. Szabó Gyuláné, nyugalmazo" tanítónő.

“ Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Guniš Ákos augusztus 18.-án ünnepli
4. születésnapját. E szép ünnep
alkalmából szívből köszönti őt anya,
apa és az egész rokonság.

“ Ha én írhatnám sorsod könyvét,

Augusztus 12.-én tölti be 10. életévét

Szíved, lelked vágyát, életed örömét,

Rácz Gabriella, akinek nagyon boldog

Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,

szülinapot kíván anya, apa, Gyurka,

A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

Rácz mama és Varga mama.
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Községi

Július 9-én és 10-én rendezték a 13. Kocsitoló fesztivált a Komárom megyei Kocson,
melyen községünk a hagyományokhoz híven idén is képviselte"e magát. A kultúrműsorban a
Csemadok énekkara muta"a be produkcióját, míg a 19 indulót felvonultató főzőversenyen Lajos
Sándor nokedlis marhalábszárat, Lajos András tárcsás disznópecsenyét készíte". Hivatásos
főszakácsok értékelték a finomságokat, de sorrendet nem állíto"ak fel, mert a hangsúly nem
annyira a versengésen, mint inkább a barátkozáson, egymás ételeinek jóízű végigkóstolásán
volt. A sütni szerető kocsi asszonyok régi idők ételeivel lá"ák el a közönséget, bárki vehete" a
hosszú asztalra kite" tepsis vakarcsból, rácsos tésztából, sós-túrós rétesből, dödölléből, s a
nyögvenyelőnek neveze" pogácsafélékből. Olaszországból, Ausztriából, Erdélyből is érkeztek
vendégek, a Felvidékről a madariak és mi voltunk jelen. A díszvendég Koncz Gábor volt, szombat este pedig Vastag Csaba és Király L.
Norbert ado" koncertet.
A rendezvény elsősorban mégis a kocsikról szólt. Nem csoda, hiszen a kocsit, vagyis a szekérnek e speciális változatát i"
fejleszte"ék ki a 16. században, s a jármű a településről kapta nevét. A közönség megcsodálha"a a különböző típusú fogatokat, részt
vehete" a kocsiszentelésen, és aki kedvet, erőt érze" hozzá, benevezhete" a kocsitoló versenybe is. Ez utóbbiban a dunamocsiak sajnos
még soha nem ve"ek részt, de bízunk benne, hogy jövőre erre is sor kerül. Addig talán sikerül felkelteni sportolóink érdeklődését.

hírek

Községünk júliusban négy darab vadonatúj beltéri
pingpongasztallal és a hozzá tartozó felszereléssel (ütők, hálók,
labdák, eredményjelzők) gyarapodo". A német gyártmányú asztalok
a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek, hivatalos első osztályú
vagy akár nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmasak. Jelenleg
az alapiskola tornatermében vannak felállítva, ahol hét közben
minden nap 16 órától 20 óráig használhatják a sportot kedvelők. Egy
asztal bérleti díja (szükség szerint két ütővel és labdával együ") 1
EUR/óra. A téli időszakban az asztalok előre láthatóan átkerülnek a
kultúrházba, mivel csak o" áll rendelkezésre elegendő tér és
megfelelő világítás. Az asztalok bérleti díjából befolyó pénz
elsősorban a világítás pluszköltségeire és a sportszerek (ütők, labdák)
pótlására lesz fordítva.
Az asztalok első „hivatalos” használatba vétele a Szent
István Napi Falunapon lesz, amikor a helyi tehetségek a Polgármester
kupán mérhetik össze erejüket. A későbbiekben az önkormányzat és
a sportbizo"ság hivatalos asztalitenisz klub létrehozását tervezi,
amely a járási bajnokságban is részt venne, i$úsági és felnő"
kategóriában.

Július 8-án falunapot tarto"ak Búcson. A
rendezvényt Szigeti János polgármester nyito"a meg a
községi hivatalban, ahol az érdeklődők Holop Borbála horgolt
állatfiguráit és Szegi Ilona gombképeit is megtekinthe"ék.
Ica néni 60 munkáját vi"e el Búcsra, ahol meglepetésajándékként átadta a helyieknek községük gombokból
kirako" címerét, amely a tanácsterem dísze le". A kiállítást
gombgyűjtéssel kötö"ék össze, melynek során a búcsiak 2642
gombbal járultak hozzá a további alkotások elkészítéséhez.

✴

A Dunamocsi Alapiskola az Iskolaügyi
Minisztériumtól pályázat útján 80.000 eurós összeget nyert a
gázkazánok és a radiátorok cseréjére, valamint a tornaterem
fűtésének modernizálására. A beruházásnak köszönhetően az
iskola fűtése nemcsak megbízhatóbb, hanem takarékosabb is
lesz. Ez jó hír a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt, a
fűtésszámlán megspórolt pénzt a jövőben iskolaszerekre, a
diákok és alkalmazo"ak munkakörülményeinek javítására
lehet fordítani. Külön jó hír, hogy a kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárást egy helyi vállalkozás, a Kovil k!. nyerte
a legjobb ajánlat benyújtásával, így az elvégzendő beruházás
helyben biztosít munkalehetőséget.
A telepítés után nem sokkal sajnos 12 fácskát
✴
elloptak az új tujasorból. A szemtanúk szerint – akik
közbelépésükkel megzavarták további ügyködésüket – az
elkövetők autós idegenek voltak. I%. Szalay Ferenc
felajánlásának köszönhetően a tujasort azóta pótolták.
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Változik a képviselő-testület összetétele. 2011. július 5-én Dr. Kovács István, a dunamocsi képviselőtestület tagja – egészségügyi
okokból – írásban benyújto"a lemondását a képviselői mandátumáról. Helyét a testületben a választásokon megszerze" szavazatok
száma alapján a következő jelölt, Kiss Sándor veszi át, eskütételére a következő testületi ülésen, szeptember 13-án kerül sor. Az
önkormányzat nevében Banai Tóth Pál polgármester ezúton fejezi ki köszönetét Dr. Kovács Istvánnak sokéves munkájáért, amelyet
alpolgármesterként és képviselőként a falu érdekében végze".
Nagy volt az öröm Mezei Béláéknál július 30-án, mivel hajnali fél ötkor
Noncsi nevű kancájuk egy szép kiscsikónak ado" életet. Bambi apja – mert rögtön
így nevezték el a csikót – Szabó Andor Mátyás nevű csődöre volt. Az öröm sajnos
nem tarto" sokáig, mert Bambi másnap hasmenésben elpusztult. A kép akkor
készült, mikor még nem látszo" előre a baj. Kívánjuk a gazdának, hogy az eset ne
szegje kedvét, ne adja fel tenyésztési terveit.

Tudják mi az agacsfa hamu? Az Erdélyből érkező Csűri István püspök úr
sem tudta, ezért Szegi Ica néni készséggel felvilágosíto"a őt. Az agacsfa hamut
régen a mosáshoz használták. A szapulóba berakták a kimoso# ruhát, tetejét
letakarták tiszta ruhával, arra szitálták rá a hamut. Forró esővizet öntö#ek rá, s a
hamulúg átjárta a ruhákat, majd a folyadék a szapuló kicsurgóján távozo#. Egy
éjjelre így hagyták, a ruhák megdagadtak, majd másnap levi#ék a Dunára
kiöblögetni.
A Dunamocson vendégeskedő református egyházi küldö"ség tagjai
megtekinte"ék a falumúzeumot, melyről a másfél órás látogatás után elismerően
nyilatkoztak. További részletekről a 11. oldalon olvashatnak.

Parlagfű írtás
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Dunamocs önkormányzata felhívja a
telektulajdonosok figyelmét a művelésen kívüli
földjeiken burjánzó
gyomok, különösen a parlagfű
irtására, kaszálására.
A parlagfű virágzási időszaka
augusztusban kezdődik, – és az első
fagyokig tart – ezért a munkálatokat
ajánlatos minél hamarabb elvégezni.
Az allergiás megbetegedések
visszaszorítása, a község jó
levegőjének megőrzése, s különösen
gyerekeink egészségének védelme
érdekében kérjük, minden érinte#
tegyen eleget a felhívásnak!
Köszönjük!

Szociális
gondozás

Az önkormányzat döntése értelmében a rászoruló
idősek, betegek életminőségét javítani szándékozó gondozósegítő szolgálat indul községünkben. A szolgálat a mindennapi
apró-cseprő ügyekben nyújt segítséget, – gyógyszerkiváltás,
kisebb bevásárlások, ház körüli tennivalók, étel kihordása,
háztartásba besegítés stb. – melyek elvégzése egy egészséges
ember számára nem jelent tehertételt, de a mozgásukban
korlátozo# idősek, betegek esetében mindennapos küzdelemmel,
megpróbáltatással, szervezőmunkával jár.
Első lépésként az önkormányzat arra kéri a
szolgáltatás iránt érdeklődőket, hogy igényüket jelezzék a
községi hivatalban. Az igények és az érdeklődés felmérése után
születik döntés a feladatok meghatározásáról, segítők
kijelöléséről, a segítségnyújtás formájának megállapításáról.
Az igénybejelentés határideje: 2011. augusztus 31.

A Szent István Napi Falunap programja - Augusztus 20. szombat Délelő#: 7:00 I$úsági horgászverseny, 8:30 Pingpong verseny, 9:00 Lecsófőző verseny (paprikát, paradicsomot, hagymát az önkormányzat
biztosít)
Délután: 14:00 Szentmise a katolikus templomban, 15:00 Ökumenikus istentisztelet a katolikus templomkertben (Történelmi ismertető,
ünnepi beszédek, koszorúzás), 16:15 A lábatlani mazsore" csoport bemutatója, 16:30 “A Dunai hajósok élete” és a “Párkányi Mária Valéria
híd 10 éve” című kiállítás megnyitója a kultúrházban, Tücsök Nikole" műsora, 17:30 Zumba - táncos foglalkozás a főtéren, 17:30 Tizenegyes
rúgó verseny
Este: 19:00 A sportversenyek kiértékelése, 19:30 Musical-est a párkányi Hangulat színjátszó csoport előadásában, 20:00 Tűzoltó verseny,
21:00 Korzár koncert, Disco a főtéren: DJ Jókai Viktor.
Gyermekprogramok: arcfestés, ugráló vár, kézműves foglalkozások. Ételek: sült hal, kolbász, őz- és vaddisznópörkölt.
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Júliusi focitorna
A Hídverő Napok programsorozatához július 10-én a
dunamocsi sportszervezet focitorna rendezésével
kapcsolódo". Kézenfekvő volt, hogy hídverő falvakat látunk
vendégül, ami melle" célként fogalmazódo" meg, hogy a torna
révén mélyítsük el a sportbarátságot a rivális szomszédvárak
közö". A rendezvény elérte célját, hiszen sportszerű, kiéleze"
küzdelmek zajlo"ak a pályán, a nézők jól szórakoztak. A rekkenő
hőség, a két egymás után játszo" mérkőzés fokozo" fizikai
terhelésnek te"e ki a labdarúgókat, ennek ellenére nagy iramú, jó
színvonalú, gólokban gazdag összecsapásokat látha"unk.
Örömmel állapítha"uk meg, hogy fiaink a felkészülés terén jó úton
haladnak, s a nagy meleg ellenére becsüle"el végigzakatolták a
mérkőzéseket. A radványiakat viszonylag könnyen bedaráltuk, s a
felsőbb osztályban játszó búcsiakkal is sokáig partiban voltunk. A
döntő második félidejében nagy rohamok után sikerült a kétgólos
hátrányból való egyenlítés, de az addig diktált iramot sajnos nem
sikerült állandósítanunk. Kívülről úgy tűnt, a testi és pszichikai
fáradtság úrrá le" a játékosokon. A rutinos búcsiak ráéreztek erre,
s 2:3 után már nem adtak esélyt az újabb feltámadásra. A vesztes
döntő ellenére mindenki pozitívan értékelte az aznap mutato"
teljesítményt, a torna kitűnően szolgálta az új idényre való
felkészülést.
A kupagyőztes búcsiak játéka melle" volt még valami,
amit kicsit irigyelhe"ünk a szomszédoktól: a szurkolótáborukat.
Pontosabban azt a néhány fiatalt, akik énekkel, dobolással olyan
kitűnő hangulatot teremte"ek a lelátón. Emlékezhetünk rá, nem
volt olyan régen, hogy a kilencvenes években az ilyen bíztatásban
éppen mi jártunk elöl, az egész járásban nekünk volt a leglelkesebb,
leghangosabb szurkolói kemény magunk. Talán a fiatalok, akik
örvendetes módon szép számmal eljárnak a meccsekre,
feléleszthetnének valamit ebből a hagyományból. Ennek a
csapatnak érdemes szurkolni, megérdemlik a hangosabb
bíztatást!
A kitűnő nézőtéri hangulathoz a többféle finom étel és a
frissítők is hozzájárultak, melyeket az árnyékos sátor alá húzódva
fogyasztha"unk el. I", a sátor ala" került sor Erős Gábor FIFA
játékvezető esti élménybeszámolójára, aki a rendezvény fővédnöke,
sztárvendége volt. Kitűnő sportembert ismerhe"ünk meg
személyében, aki nagyszerűen érezte magát Dunamocson. Erre
bizonyítékként szolgál, hogy önként ajánlo"a fel, jövőre más
ismert személyiségek társaságában újra ellátogat hozzánk, s a
győztesnek járó serleget, meglepetés ajándékot is ő biztosítja majd.
Erős Gábor szakmai szemmel figyelte a mérkőzés
játékvezetését, melyet jó színvonalúnak értékelt. Néhány tanáccsal
azért ellá"a a partjelzőket meccs utáni beszélgetésük során.
Mindenekelő" az oldalazó mozgást hiányolta náluk, mivel
véleménye szerint csak így lehet nyomon követni a pályán zajló
minden eseményt. Ha az asszisztens csupán egy irányba fordulva
követi a játék menetét, akkor a háta mögö" hol"ér keletkezik, a
megfordulás időigényes, s egy gyors passz esetében könnyen
elmulaszthatja a szituáció pontos észlelését.
Kitért arra is, hogy az erőnlét, a futómennyiség
kulcsfontosságú a játékvezetők munkájában, o" kell lenni minden
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esemény közelében. Egy lest ugyanis csak akkor lehet
egyértelműen meghatározni, ha a partjelző a hátsó védőkkel és a
labdát váró csatárokkal egy vonalban áll. A Wolfsburg-Manchester
meccsen lemérték, hogy a bíró 15, az asszisztens 10 kilométer körüli
távot fut le egy mérkőzés során. Hogy ezt bírják, rendszeres
edzőtáborozásokon, erőfelméréseken vesznek részt. Az idősebb
játékvezetők nehezen tudtak a növekvő irammal lépést tartani,
ezért a FIFA évekkel ezelő" 45 évben állapíto"a meg a nemzetközi,
illetve első osztályú játékvezetők felső korhatárát. A 39 éves Erős
Gábornak tehát még hat éve van az élvonalban.
A bíró a leshelyzet megállapításánál ki van szolgáltatva
az asszisztensek véleményének, ezért nem szabad hibázniuk. Nem
ítélhetnek rosszul, hiszen a végső döntés felelőssége a sípjába fújó
kollégát terheli. Az ő szemébe kell nézni mérkőzés után. Erős Gábor
és Kassai Viktor együ"működése mindig kitűnő volt, a FIFA
értékelésében a Man. Utd.-Barcelona BL döntőt is hibátlanul
veze"ék. A nagy vitákat kiváltó Rooney gólnál is nekik adtak
igazat, mivel a szabály úgy szól, hogy egyértelmű biztonsággal nem
megítélhető szituációnál a támadójátékot kell segíteni. Ezért
egyvonalat megállapítva tovább engedték az angol támadást. Az
egyvonalat egyébként nem könnyű megítélni, hiszen mi van akkor,
ha a csatár feje, keze belóg a rúgás pillanatában, de lába, csípője
esetleg az utolsó védőnél is hátrébb van. Giggs az angol gólnál
éppen ilyen helyzetben volt. Puhl Sándornak van erre egyébként
egy javaslata, melyet a FIFA is megfontolhatna: ha a vonalban álló
játékosok bármelyik pontjukban érintkeznek, az már számítson
egyvonalnak, s mehessen tovább a játék.
A Kassai Viktorral való jó kapcsolatuk nem csak a pályán
jellemző, de legjobb barátai egymásnak a magánéletben is.
Megható volt, ahogy Kassai a betegsége ala" bizonyságát adta
szeretetének. Órákat ült minden nap kórházi betegágya melle",
még akkor is mikor az altatóktól mélyen aludt. Hálás volt érte,
mert segíte" elfogyasztani a látogatók által felhalmozo" sok
finomságot. Voltak nehéz pillanatai Erős Gábornak a vesedaganat
megállapítása után, sokszor abban is kételkede", hogy az életbe
visszatér, nem még a focipályára. Sikerült, s ahogy az
élménybeszámolón fogalmazo", életének sinus görbéje újra felfelé
kezde" ívelni, melynek csúcspontja a Wembley-s BL döntő le".
Óriási pillanat volt ez a számára, melynek elsöprő élménye a
lefújást követően keríte"e hatalmába. „Csak az öltözőig bírd ki
Gabi!” – szólt rá Kassai, mikor könnyeivel küszködő, szája szélét
harapdáló barátjára néze". O" aztán ellenállhatatlanul tört ki
belőle a zokogás.
Rooney, Nani, Tevez és a többiek játéktudását tiszteli, de
emberként nem mindig tud felnézni rájuk. Egyrészt ezért sem kér
tőlük autogramot, meg aztán egy aláírásért kuncsorgó bíró hogyan
tudná megőrizni elő"ük a tekintélyét? Az egyszerű, kedves
emberek – amilyennek a dunamocsiakat is megismerte – közelebb
állnak szívéhez. Azt is tudja, hogy a szurkolónak, játékosnak,
akármilyen osztályról legyen szó, mindig az aktuális meccs a BL
döntő. A játékvezetőnek ezért mindig úgy kell hozzáállnia, mintha
BL döntőt fújna. Mert hogy jöhet ahhoz egy feketeruhás, hogy
elrontsa mások szórakozását?
Köszönjük Gábor, hogy eljö"él közénk, élmény volt téged
hallgatni, élmény volt veled a találkozás!
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A torna eredményei:
Búcs - Pat 5:1,
Dunamocs Dunaradvány 4:1,
Dunaradvány - Pat 1:0,
Dunamocs - Búcs 2:5

1.

3.

2.

1. Pálik Mihály, az idény
házi gólkirálya,
2. Püsky János, az idény
leghasznosabb játékosa
3. Erős Gábor
dunamocsi gyerekekkel
4. Lajos Tamás győztes
tizenegyese a
versenyen.

4.

Pataki Attila kutyaiskolája
Újabb a"rakcióval bővült a helyi szolgáltatások köre:
július óta kutyaiskola működik községünkben. Létrehozója Pataki
A"ila, aki addig ügyködö", tájékozódo", szervezkede", míg végül
elérkeze"nek lá"a a pillanatot régi tervének megvalósítására.
Helyszínül az öreg focipályát szemelte ki, ahol segítőivel lenyírták a
füvet, rendbehozták az oda vezető utakat, kijelölték a pályát,
hozzálá"ak az eszközök elkészítéséhez, majd néhány hete a
kiképzést is beindíto"ák. Szándékuk szerint a szolgáltatás hiányt
pótol majd, hiszen járásunkban csak Gyallán és Gútán található
hasonló intézmény, a karvai már hosszú évekkel ezelő" megszűnt.
Az iskola a kutyák alapkiképzését vállalja, vagyis azt a
szintet, melyet a hivatalos
szaknyelv ZM-nek (Základný
minimum) nevez. Ebbe benne
foglaltatnak az őrző-védő
feladatok (azt harapja meg a
kutya, akit kell, és akkor,
amikor szükséges), a
te r ü l e t vé d el e m ( m ás t n e
engedjen be, csak aki oda
való), a szófogadás
(vezényszóra üljön, feküdjön,

o" maradjon, aportozzon, akadályt ugorjon), és a nyomkövetés
(nyom után haladva találjon meg valakit).
A
kiképzés után a
kutya vizsgára bocsátható. Az
alapszintet néhány hónap ala" el lehet érni, de ha a kutya nagyon
tanulékony, akár egy hónap ala" is. Az állat kora, neme, fajtája,
nagysága nem számít, az alapokra az öregebb kutyákat is meg lehet
tanítani. Hétfőn és szerdán 16 órától, szombaton és vasárnap 9
órától folyik a
kiképzés. A
jelze" időpontokban mindenkit
szerete"el várnak. Érdeklődni a helyszínen, vagy Pataki A"ilánál,
a 0908 165 579 számon lehet.

SeveNet internet Dunamocson!
AKCIÓS 1 EURÓS BEKÖTÉSI DÍJ!
Havidíjak:
1 Mbit - 7 euró
2 Mbit - 10 euró
3 Mbit - 14 euró
4 Mbit - 18 euró
5 Mbit - 20 euró
6 Mbit - 25 euró

Wifi 5G technológián kínálunk (Download/Upload) következő sebességű
internetcsatlakozást: 1Mbits/256kbits , 2Mbits/512kbits, 3Mbits/768kbits, 4Mbits/1Mbits,
5Mbits/1Mbits, 6Mbits/1Mbits. Nálunk a letöltö" adatmennyiség után nincs
adatsebesség korlátozás. Mi azt valljuk, hogy ha korlátlan internetet hirdetünk, az
ténylegesen is legyen korlátlan. Ilyen szemléle"el nagyon kevés szolgáltatónál lehet
találkozni. Ráadásképpen 2011. március 1-től felturbósíto"uk az internet sebességét. Ez
abban nyilvánul meg, hogy rövidebb letöltéseknél, vagy webezésnél felgyorsíto"uk az
előfizete" sebességet a 3-szorosára!!!
Info: 0918 774 241, 0905 306 918
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Amerikai trap verseny A LŐTÉ
REN

Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, aki pedig
biztos kezű vadász, annak lövészversenyekre. A lövészetben való
jártasság alapja a sok-sok gyakorlás, s mivel nem mondhatjuk, hogy
a határ hemzseg az apróvadaktól, a rutinszerzést kitűnően
szolgálják az ilyen versenyek. Dunamocsnak a hetvenes évek vége
óta – amikor még Kovács Béla bácsi volt az elnök, Lajos Árpi bácsi
pedig a vadászgazda – gyönyörű fekvésű, kellemes hangulatú
pályája van. Még a július 17-én tapasztalt kánikula is elviselhető
lőterünkön, mert a délutáni órákban már nem csak a nézőkre, de a
nyílt terepen álló lövőkre is árnyékot vetnek azok a nagyra nő"
nyárfák, melyeket Gál Laci szerze" még 1985-ben, a vágfüzesi
kanálisparti telepítésből. Több mint harminc éve elmaradhatatlan
helyszíne lőterünk a járási versenynaptárnak, s népszerűségét jelzi,
hogy a júliusi alkalomra a dunamocsi indulók melle" – id. Lajos
Árpád, i$. Lajos Árpád, legi$. Lajos Árpád, Lajos József, Füssy Imre,
Szalay Ferenc – számos idegen vadász neveze" be, akik a komáromi
melle" az újvári, galántai, szenci, dunaszerdahelyi járásból érkeztek.
És el is vi"ék az első három díjat, melynek megfigyelésem szerint
négy fő oka volt: 1. a házigazdák udvariassága 2. sokan nem indultak
a helyiek közül, mivel a főzéssel, bíráskodással, adminisztrációval
voltak elfoglalva 3. aki indult, annak is meg kelle" osztania
figyelmét a szervezés, kiszolgálás és a versenyzés közö" 4. Kocsis
Vilmos személyében egy szlovák válogato", aktuális Európa bajnok
is volt a mezőnyben.
Úgy tűnik tehát, hogy a vadászoknál éppen fordítva van,
mint a fociban, i" idegenben könnyebb a győzelem. i$. Szalay
Ferenc, az egyesület vezetőségi tagja, a rendezvény egyik fő
szervezője is így vélekedik, akinek a vadászok világával
kapcsolatban néhány kérdést te"em fel:

- A puskákat illetően: manapság a
Bere"a,
Browning, Perazzi fegyverek a legfelkapo"abbak. Ezek átlagos ára
1.500 euró körül van, de léteznek 4-5.000 eurós puskák is. Persze
maguktól ezek sem lövik le a galambot. Erősen kell koncentrálni, s
minden mellékkörülményt tökéletesen kizárni a tudatból. A jó lövő
a nyugodt lövő, aki minden idegszálával a célra összpontosít.
Amikor meghúzzuk a ravaszt, valójában nem is látjuk a galambot,
mert amikor szemből jön, akkor kicsit fölé kell lőni, mikor oldalról,
akkor kicsit elé. Meg kell érezni a lövésre a legjobb pillanatot.
A költségek visszaszerzésére van egy jó megoldás: nyerni
kell a versenyeket.
- Mindenki nyerni akar, s lehetőség is van rá szép számmal.
A rendszer nálunk úgy működik, hogy minden vadászegyesület,
amely rendelkezik pályával, március végéig leadja a terveze"
versenyek időpontját. A járási központban átvizsgálják az
időpontokat, kiiktatják az ütközéseket, majd megjelentetik a
hivatalos versenynaptárt. Ebből, és a többi járás kínálatából tetszés
szerint válogathatnak a vadászok. A húsvét elő"i szombaton
kezdődik az idény – a 2011-es megnyitó Izsán volt – a szezonzárót
pedig rendszeresen nálunk tartjuk, decemberben a két ünnep
közö". Ez a karácsonyi lövészet Kovács Béla ötlete volt, s nagyon
szeretik a vendégvadászok. Meghívásos verseny, melyet forralt bor,
pörkölt, tűzijáték tesz hangulatossá.
A most rendeze# verseny műfaja amerikai trap volt.
Milyen ágazatai vannak a versenyvadászatnak?

- Sörétes puskák esetében van a batéria lövészet, az
Kiből lesz jó lövő, mi az, amire elsősorban szükség van a amerikai trap, a skeet és a parkúr. Mind volt már Mocson, bár a
trófeákhoz és a sikeres szerepléshez?
parkúrt két éve nem rendezzük meg, mert sok gép kell hozzá. Izsa
alakíto" ki egy kifejeze" parkúr pályát. A batéria lövészetnél 5 gép
- Fontossági sorrendben mondom: pénzre, kitartásra, lő 5 irányba, amerikai trapnál – amit most rendeztünk – 1 gép lő 3
tehetségre, koncentrációra. Azért nem fordíto" a sorrend, mert a irányba, a skeetnél 2 irányból érkezik a galamb, s a lövészek minden
vadászat bizony elég drága mulatság, s hiába tehetséges valaki, ha lövésnél változtatják a pozíciójukat. A parkúrnál a vadászok oldalról
anyagiak hiányában nincs elég alkalma a gyakorlásra. Fordítva zárt ketrecekben állnak, a gépek a fák közö", nádasban, összesen
viszont működhet a dolog. Ismerek olyan vadászt, aki mikor lőni 6-7 helyen találhatók. A galambok váratlanul érkeznek, s van egy
kezde", még a puska is rosszul állt a kezében, de nem sajnálva rá a guruló „galamb” is, ami a nyulat imitálja. Leg jobban ez a
pénzt, állandóan tréningeze", s ma már a járás legjobb tíz lövője versenyforma hasonlít az igazi vadászatra.
közé tartozik. Kitűnő helyszín a gyakorlásra a gyulamajori
tréningpálya, melyet bérleti díj ellenében hétfőtől péntekig bárki
Milyen díjakra számíthatnak a versenyeken helyezést elért
használhat. Mi, mocsiak agyaggalambra leginkább csak a vadászok?
versenyeken lövünk, meg a hazai lövészetek elő" egy nappal
gyakorolásként, mikor már beállíto"uk a gépeket. Aki versenyre
- Vannak tárgyjutalmak a porszívótól a mikróig
megy, annak számolnia kell a kiadásokkal. A nevezési díj többnyire mindenféle, aztán bizonyos pénzösszegek a helyezéstől függően, de
20 euró, ezen kívül elfogy kb. 10 euró értékű patron, plusz az a vadászok legjobban talán az ajándék vadászatoknak örülnek,
útiköltség, úgyhogy egy versenyre minimum ötven euró a kiadás. S például a fácán, nyúl vagy akár a vaddisznó vadászatnak. Ilyenkor
a mellény, fülvédő, puska áráról még nem is beszéltünk.
ingyen lőhetnek az ajándékozó vadásztársaság területén, s nem kell
befizetni az idegenbeli vadászatoknál szokásos 50-60 eurót, illetve a
Akkor beszéljünk!
kilő" vad árát. Egy fácán egyébként 15, egy nyúl 25 euróba kerül.
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A verseny végeredménye (a vadászok minden körben 10 galambra lő#ek, így az 5 kör során elérhető maximális pontszám 50
volt):
1. Ing. Kocsis V. 49 pont, 2. Varga L. 48 pont, 3. Simonics F. 47 pont, 4. Lajos Á. 46 pont, 5. Fraňo 45 pont, 6. Sipos F. 44 pont, 7. Varga F. 43
pont, 8. Hric 43 pont, 9. Bistrický Gy. 42 pont, 10. Nyúl G. 42 pont, 11. Füssy I. 41 pont, 12. Szalay F. 41 pont.

Egy igazi vadász família. A Lajos Árpádok három generációja.

Dunamocsi vadászok.

A horgászversenyek községünkben lassan már évtizedes múltra tekinthetnek
vissza. A július 9-én rendeze" verseny volt a 9. ilyen alkalom, melynek helyszíneként a
helyi horgászszervezet a Sü"ői sétány partvonalát jelölte ki. Érdeklődésben nem volt
hiány, a dunamocsi rendezvény rangját és népszerűségét jelzi, hogy 29-en vállalták a
megmére"etést. Nem csak helyiek neveztek be, de Nyitráról, Párkányból, s a komáromi
járás számos pontjáról voltak érdeklődők. Szegi Tibortól, az egyesület elnökétől megtudha"uk, hogy a népszerűségben annak is szerepe
lehet, hogy dunai horgászversenyeket csak elvétve rendeznek régiónkban, rajtunk kívül csupán Párkányban és Aranyoson. A dunai
horgászat különleges kihívást jelent a versenyzőknek, hiszen zsákmányra szert tenni folyami körülmények közö" jóval nehezebb, i" más
fortélyokra, fogásokra van szükség, mint egy halastavon. Ráadásul idén kánikula nehezíte"e az indulók dolgát, de rutinos horgászaink erre
is kidolgozták a megoldást: napernyő ala", hideg sör segítségével enyhíte"ék a megpróbáltatásokat.
A szervezők melle" – akik sült hallal, frissítőkkel és árnyékos sátorral szolgálták a közjót – a halak is igyekeztek hozzájárulni a
rendezvény sikeréhez. A hőség ellenére egész aktívak voltak, s viszonylag szép számmal kapták be a csalit. A győztes csapat eredménye
mindenesetre erre utal, hiszen majdnem 12 kilót megfogni egy délelő" ala" nem kis teljesítmény. A többiek szerint ennek egy oka volt:
nekik juto" a legjobb horgászhely. Ha ez így van, akkor már másodszor volt a muzslai-párkányi csapatnak piszok mázlija, mert tavaly is ők
nyerték a versenyt. Jutalmuk többek közö" egy vándorserleg volt, amit háromszori győzelem után lehet végleg elnyerni. Egyéniben az első
hat, csapatban az első három helyeze" részesült díjazásban. A díjakat értékes horgász-felszerelésekből állíto"ák össze.
A verseny a résztvevők egybehangzó véleménye szerint kitűnően sikerült, de ahogy az asztali beszélgetésekből megtudtam,
kisebb nagyobb bosszúságok azért nehezítik a helyi horgászok életét. Most például a Povodie-val állnak harcban. A cég merev álláspontja
mia" nagyon nehéz a falu ala"i legjobb horgászhelyek megközelítése, mivel nem csak a töltés tetején tilto"ák meg az autóforgalmat – ami
a horgászok szerint teljesen érthető – de a töltés ala"i sávot is lezárták, s ezt már nehezebben veszik tudomásul. A tilalom két szakaszon
okoz a horgászoknak gondot, mégpedig a Rektor köztől a csárdáig, és a Kőfaltól a Páhókig terjedő részen. A horgászfelszerelés sokrétű és
nehéz, ezért problémás e helyek biciklivel való megközelítése. A csárda ala" a ragadozó halak és a márna, a Kőfal ala" pedig az amúr, ponty
és dévér fordul elő az átlagosnál nagyobb mennyiségben. A horgászok úgy
vélik, hogy a tilalom különösen a Páhók és a Kőfal közö" nem indokolt,
mivel o" az út a töltés melle"i biztonsági zónán kívül halad.
A tudósítás végére egy pozitív számvetés maradt. Megállapíthatjuk,
hogy a horgászegyesület évek óta tartó munkájának köszönhetően sokat
változo" a horgászat kultúrája községünkben. Azelő" a gereblyézés,
rabsickodás általános volt, míg mára, a felvilágosító munka és az ellenőrzés
hatására már csak kevesen élnek vele. A fiatalok az egyesületen belül
elsajátítják a törvényeket, szokásokat, íro" és íratlan szabályokat.
Örvendetes, hogy ez a szabálykövető szemlélet és nevelés nem hat riasztóan
a fiatalokra: egyre több az i$ú horgász az egyesületben.
A 2011-es dunamocsi horgászverseny végeredménye: Csapat: 1. Sulci
Marián, Rajcso Tibor, Modrocky László (Muzsla-Párkány) 11,7 kg. Egyéni: 1.
Sulci Marián 4840 g., 2. Rajcso Tibor 4260g., 3. Modroczky László 2600 g.

Horgászverseny a
Süttői sétányon
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Az ötvenes évek legelején még rongylabdával és mezítláb fociztak a mocsi gyerekek. Egyesek igazi mesterei voltak a
rongylabda elkészítésének, melyhez nem kellett más, csak rongy, harisnyavég, meg egy spárga, amivel bekötötték. A lényeg az volt, hogy
gömbölyű és kemény legyen. Persze nem pattogott úgy, mint a bőrlabdák, elég kiszámíthatatlan is volt, de azt mondják, hogy ezzel
lehetett igazán elsajátítani a labdakezelés, cselezés, lövés technikáját. Felfújni sem kellett soha, de azért mégis a bőrlabda volt az igazi,
minden kis focista erre vágyott. Így, mikor Kovács Árpád 1952-en bőrlabdát kapott ajándékba, a Molnár utcai fiúk örökre lecserélték
vele rongylabdájukat. Ez a laszti látható a képen. Fűzős bőrlabdákat gyártottak abban az időben, melynek a belsője disznóhólyagra
emlékeztetett: egy nyúlvány volt az egyik oldalán, ami szelepként szolgált. Egy vékony madzaggal elkötötték a „csöcs”-öt, begyűrték a
bőr alá és befűzték. Jó erősen, mert különben nem lett elég gömbölyű. Ha aztán valaki fejelés közben olyan szerencsés volt, hogy a fűző
érte a homlokát, sziszeghetett egy sort. De sziszegett boldogan, mert végre igazi labdával focizott, olyannal, mint a nagy példaképek,
Czibor, Kocsis, Puskás és a többiek.
Csakhogy a bőrlabda sem tartott örökké, szétrúgták egy idő után, hiszen minden nap fociztak vele. Mikor Kovács Árpád
labdája 1954-ben menthetetlenül szétszakadt, komoly akciótervet dolgoztak ki a Molnár utcai fiúk. Szüret után kannát fogtak a
kezükbe, s böngészésre indultak a szőlőparcellákba. Járták a határt, míg összejött a kívánt mennyiség. Akkor aztán a Mocskosék
udvarában bort készítettek belőle, amit az inaskodó Mocskos Ferenc apránként eladogatott a komáromi munkásoknak. Ezen a pénzen
vették újabb bőrlabdájukat.
A legfontosabb az volt, hogy megverjék a Faluvéget, megverjék a Hatházát, mert ők voltak a legnagyobb ellenfelek. Az ötvenes
évek elején szabályos utcai foci bajnokság zajlott a faluban, a Molnár utca, Hatháza, Faluvég, Fő utca és a Belső falu részvételével.
Hatalmas csaták voltak, s a csapatok közül a legjobb – bár ehhez bizonyára a faluvégieknek és a hatháziaknak is lenne egy-két szava –
talán a Molnár utcai volt. Azok a fiúk, akik a képen láthatók: Zámbó Géza, Kocsis János, Pisti Sándor, Mocskos Géza, Mocskos Tibor,
Mocskos Ferenc („edző“), Lajos Ede, Balaskó János. A képet Kovács Árpád készítette.
Aztán a nagy ellenfelek, akikről nem maradt fenn
csapatfotó: Kiss Sándor, Szalai Sándor, Szenci Gábor, Pataki
Mihály, Bábi Ferenc, Antal Kálmán, Gula Tibor, Bábi Vilmos,
Mocsi Sándor (Faluvég), Szendi János, Vörös Nándor, Boncz
József, Tyúkos, Szendi István, Kuczman József (Hatháza),
Záhorszky János, Záhorszky Ferenc, Tücsök Lajos, Szuri Vince,
Szuri Béla (Fő utca), Rácz György, Lajos Zoltán, Fülöp
Zsigmond, Broczky Attila (Belső falu).
A meccsek sokszor bunyóval, veszekedéssel értek véget.
Különösen a presztízscsaták után, mint amilyen a Molnár utca –
Faluvég mérkőzések voltak. 1951 május elsején például egy
emlékezetes, pályán kívüli összecsapás zajlott. A faluvégiek
törleszteni akartak sérelmeik miatt, s megvárták a Bakai
saroknál a hazatérő Molnár utcaiakat. Repkedtek a kövek,
csattantak a pofonok, végül Bakai bácsinak kellett kiszaladnia,
hogy lecsillapítsa őket.
A nagy derbikhez focipálya kellett. A Molnár utcaiak
kezdetben saját utcájukban játszottak, az egyik kapu a Margit
Kálmánék, a másik a Zámbó Gézáék előtt volt. Pattogott
a labda, szállt az utca pora, ami leüllepedett az izzadt arcokon,
testeken. Estére úgy néztek ki, mint az ördögök. Mikor
hazamentek, az udvaron már várta őket az anyukák által
elkészített, vízzel teli teknő. A szülők persze nem haragudtak,
inkább örültek, hogy a gyerekek nem otthon rendetlenkednek.
Az utcai focival csak az volt a gond, hogy a labda gyakran
berepült az udvarokba, ahonnan nem volt mindig könnyű
visszaszerezni. Leginkább Horváth Jánosné, a komisszár felesége tört borsot az orruk alá, aki a megriadt libák hangos gágogásából
rögtön tudta, honnan fúj a szél. Kiszaladt, s már vitte is a labdát a szoba mélyére. Bedobta az ágy alá, ahonnan volt, hogy csak a tavaszi
meszelés idején került elő. Ilyenkor az ággyal együtt a labdát is kivitték az udvarra, ahonnan a fiúk visszalopták. Percek múlva
hallották Horváthné zsörtölődését: „Itt volt a fotball, hová lett? Hallom már megint zörögnek vele.“
Az utca tehát nem volt biztonságos, ezért nagy munkába kezdtek. A Zsidó partnál felástak, elhengereltek egy részt, az lett
a Molnár utcaiak pályája. Csakhogy jött a szövetkezet, és elvette, felszántotta, bevetette a focipályát. Bosszúból a fiúk köveket dobáltak
a parcellába. Ezután a választás a Földásásra esett, melyet akkor még nem szeméttelepnek használtak. Partfalba vájt, föld alatti öltözőt
álmodtak a pálya mellé, ami kis híján Mocskos Tibor végzete lett: ásás közben ráomlott a partfal, s csak a lába állt ki a földkupacból.
Szerencsére a többiek közelben voltak, s még időben kirángatták. A földásási helyszín megtetszett a faluvégieknek is, így ők szintén ott
alakították ki pályájukat. A belső falusiak otthona az Ástványláb, a hatházaiaké a mai szövetkezeti iroda környéke, a főutcaiaké a mai
postával szembeni térség volt.
1952-53 táján Sidó Szilveszter, Schulz József és Atlasz Sándor tanítók szervezőmunkájának köszönhetően létrejött a helyi
iskolacsapat, amely tulajdonképpen egy válogatott volt, az utcai bajnokság csapatainak válogatottja. És, hogy nem is akármilyen gárda
verbuválódott a mezítlábas gyerekekből, azt az eredmények bizonyítják. Nem volt ellenfelük a párkányi járás innenső felén, Búcsot,
Keszit, Muzslát, Párkányt itthon és idegenben is simán verték. Egy emlékezetes meccsen például Muzslának – amely Párkánynál is
jobb csapat volt – idegenben hatot adtak. Ezekből az utca porában edződött, rongylabdán és fűzős focin iskolázott játékosokból állt össze
aztán a hatvanas évek sok nagy diadalt megélt, dunamocsi „aranycsapata“.
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Gyermektábor és nagyváradi vendégeink
A nyári szünidő gyülekezetünkben ismét hagyományosan a
gyermektáborral kezdődö". Július 4-én 52 gyermekünkkel és a 19 ifis vezetővel
izgato"an vártuk az új énekeket, történeteket, játékokat, vagyis a sok-sok
gazdagító élményt, amit az együ" töltö" héten átélhetünk. Sok-sok ének, majd
a sportból ve" és ifiseink által élethűen előado" vidám kis történetek veze"ék
be a napi témát, mely végigköve"e, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az ember
boldogan élhessen i" e földön; és hi"el, jó reménységgel tekinthessen a
mennyország felé.
Sokan lelkiismeretesen készíte"ék a történetekhez kapcsolódó
make"eket, termésképeket, mások inkább a közös játékokba feledkeztek bele.
A délelő"ök kihagyhatatlannak tűnő részévé vált a méta, melyet ebben az
esztendőben már külön játszo"ak a kicsik és a nagyok. A nagy forróságban
alig vártuk a csütörtök délutánt, amit késő estig a párkányi strand medencéiben töltö"ünk el. Pénteken pedig már lázasan készültünk
a vasárnapi istentiszteletre. Összeállíto"unk egy csokrot kedves énekeinkből, melyet a tábor alkalmi zenekara kísért. Kiváloga"uk a
legszebb make"okat, képeket, gyöngysorokat, fono" karkötőket, melyeket kiállíto"unk a templomban. Egy nagy lepedőre
elkészíte"ük a tábor kéznyomatát, melyet a szószékkel szemben felfüggeszte"ünk a falra.
A vasárnapi istentisztelet fényét növelte, hogy az igét Babes Ardai Erika hirde"e közö"ünk, aki a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület „Harangszó” című lapjának lelkipásztor-szerkesztője Nagyváradon. Fazekas László püspök úr meghívására
most egy küldö"ség tagjaként érkeze" a Felvidékre, melyet Csűri István püspök úr vezete". A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház ugyanis 10 éve testvérkerületi kapcsolatot ápol a Királyhágómelléki Református Egyházkerüle"el. Gyülekezetünket érte az a
megtiszteltetés, hogy a szombat délutánt mindannyian nálunk töltö"ék vendéglátóikkal együ". Megtekinte"ük falunk múzeumát, a
templomban ismerte"ük gyülekezetünk életét és a templom történetét. A látogatás a gyülekezeti házban szeretetvendégséggel ért
véget.
Hálásak vagyunk a sok-sok süteményért, pogácsáért, gyümölcsért és mindennemű segítségért, amivel a hét folyamán és
nagyváradi vendégeink fogadásakor elhalmoztak bennünket.
Dobai Sándor

Célunk a feljutás
- szezonnyitó interjú Banai Tóth Istvánnal, a DFC játékosedzőjével Ha az idény végi táblázatra nézünk, nem sok okunk van
az elégede#ségre. Utolsó elő#i hely, negatív gólarány, mindössze hat
győztes meccs…
- Igen, de azért próbáljunk meg egy kicsit a számok mögé
nézni. A bajnokság két idényből áll, s tavaszra a gárda hatalmas
átalakuláson, fejlődésen ment át. Míg az őszi tizenegy meccsből
csak egy volt győztes, s melle"e két döntetlen és nyolc vereség állt
12:35-ös gólaránnyal, addig tavasszal öt győztes meccset vívtunk,
négy volt a döntetlen és csak ke"ő a vereség, 26:19-es gólaránnyal.
A pontszámot tekintve csak ö"el szereztünk kevesebbet, mint a
hatodik helyről felkerülő FK Activ. Ha az őszi teljesítmény
kiegyensúlyozo"abb le" volna, simán a dobogón végzünk.
Ez a komáromi feljutás egy kis magyarázatra szorul.
Miért a hatodik ment feljebb?
- Mert akik elő"ük végeztek, nem akartak élni a
lehetőséggel. A gútaiak döntésének okát nem ismerem, a többiek
valószínűleg nem tarto"ák magukat elég erősnek ahhoz, hogy a
felsőbb osztályban helytálljanak, s el akarták kerülni a pofozógép
szerepét. A harmadik helyen végző Radvány például 19 pon"al

szerze" kevesebbet a gútaiaknál, ráadásul mivel a Marcelháza B
beneveze" a következő idényre, csapatuk teljesen átalakult,
mondhatni szétese". Kulcsjátékosaik többsége ugyanis marcelházi
volt. A pofozógép szerepét nem könnyű elviselni, legtöbbször oda
vezet, hogy a játékosoknak elmegy a kedvük, összevesznek, s akár
meg is szűnhet a csapat. Ezt a rizikót csak a komáromiak vállalták,
akik alaposan megerősítik keretüket az új idényre.
A DFC teljesítményének javulását milyen tényezők
okozták?
- Teljesen új alapokra helyeztük a klubéletet, minden
területen mélyreható változásokat hajto"unk végre. A
legfontosabb tényező az, hogy egy emberként, közös erőfeszítéssel
törekszünk az előrelépésre. Komolyan vesszük az edzéseket,
alaposan megerősíte"ük a játékoskeretet, rendbete"ük a pályát, s
igyekszünk odafigyelni minden részletre, amely a sikert szolgálja.
Ezzel együ" elismerjük és megköszönjük az elődök munkáját is, az
ő igyekezetüknek szintén voltak fontos eredményei, gondoljunk
csak az öltöző felújítására vagy a lelátó lefedésére. Sajnos korábban
a sorozatos kudarcélmények elve"ék a kedvet a játéktól, ezért
szükséges volt a teljes megújulás.
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Most mindenekelő" a csapat mögö" álló közös
akaratban látom az előrelépés kulcsát, ezért szeretném
megköszönni mindenkinek az eddig kifejte" munkát és
támogatást. Köszönet a polgármester úrnak, az önkormányzati
képviselőknek, községi hivatal dolgozóinak, a sportszervezet
elnökének, a vezetőségi tagoknak és a játékosoknak egyaránt. És
persze elsősorban a közönségnek, akik igyekezetünket látva egyre
nagyobb számban látogatnak ki mérkőzéseinkre.
A játékosok tavaszi teljesítményét hogyan értékeled?
- A hozzáállással alapvetően elégede" vagyok, de az
erőnlétet, összjátékot tekintve még van fejlődni valónk. Ennek
egyik fő feltétele az edzéslátogatás. Aki rendszeresen járt
edzésekre, az fizikailag és technikailag is előrelépe", s ha célt
akarunk érni, akkor rendszeresen tréningezni kell. Tudom, hogy
sokan műszakoznak, s a megélhetést előnyben kell részesíteni, de
talán nem mindig ez az oka a távolmaradásnak. A felkészülés során
kezdetben hosszútávfutásra épülő erőnléti edzéseket folyta"unk,
majd a gyorsaságra helyeztük a hangsúlyt, végül jö"ek a labdás
edzések. Az első bajnoki meccsünk augusztus 14-én lesz Őrsújfalun.
A játékosok közö" nem szívesen teszek különbséget, mert
mindenki odate"e magát. Tarto"unk azért egy szezonzáró
szavazást, ahol a hozzáállás, játékszellem, mutato" teljesítmény
alapján a leghasznosabb játékosokat értékeltük. A vezetőség
szavazatai alapján a pálmát Püsky Jani vi"e el, második Asbóth
A"ila, harmadik Lajos A"ila le". Ezen kívül elmondható, hogy
Bernáth megbízhatóan véde", házi gólkirályunk Pálik Misi
gyorsaságával, cseleivel és fontos góljaival tűnt ki, Vörös Patrik
pedig biztos pontot jelente" a védelemben. De még egyszer
hangsúlyozom, mindenki fontos szerepet játszo" a gépezetben.
Mire lehet képes csapatunk a következő idényben?
- Egyértelműen a feljutás a cél, más végeredménnyel nem
lehetünk elégede"ek. Erre köteleznek minket a hagyományok,
falunk nagysága és az elvárások, meg aztán ezért le"em én is
felkérve edzőnek. Reális esélyt látok a cél elérésére. Sikerült
megerősítenünk a játékoskeretet, mivel köztünk van már Bábi
Tibor és Lajos Tamás is, megszereztük a zsitvatői Andruskót, aki
korábban Paton játszo", és végleg hozzánk szerződö" a búcsi
Bernáth, aki eddig kölcsönben volt. 19 fős a keretünk, benne
feltörekvő fiatalokkal, mint például a 17 éves Lajos Máté. Támadó
focit szeretnénk játszani, de persze az ellenfelekhez a taktikával
mindig alkalmazkodni kell. A fejemben már összeállt az idény
alapcsapata. A legnagyobb ellenfél véleményem szerint a
Marcelháza B, valamint Nagykeszi és Tany lesznek, akik jövőre már
biztosan fel akarnak jutni.
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jövőre. Egyébként ők 4-5 komoly erősítést hajto"ak végre, s
biztosan o" lesznek a bajnokság élvonalában.
Az anyagi és egyéb feltételek is ado#ak a kitűzö# célhoz?
- Igen. Egyébként feljebb játszani még olcsóbb is lehet,
mert nem kell olyan távolságokra utazni, mint ebben az osztályban.
Amikor tíz év után újra visszatértem a klubhoz, sokkal jobb
körülményeket találtam, mint amire számíto"am. Játszo"am sok
helyen pályafutásom során, mindig magasabb osztályban, de o"
sem voltak jobbak a körülmények. A pálya minősége pedig szinte
már kiválónak mondható. Még soha nem volt ilyen jó a talaj, mint
mostanság, a rendszeres nyírás, hengerezés, műtrágyázás, öntözés
megte"e a hatását. Járási viszonylatban pályánk most már az átlag
fölö" van, pedig e téren hírhedten a legrosszabbak voltunk.
Emlékezhetünk még a homoksivatagra is, ami a Duna felőli kapu
közelében volt, s meghalt benne a labda, ha odarúgták. Nagy
előrelépés lesz, hogy hamarosan birtokba vehetjük az új kispályát,
ami nemcsak minket, de az iskolás gyerekeket is szolgálja majd.
Reméljük örömük telik benne, s hatására az iskolacsapat is
újjáalakulhat. Utánpótlás nélkül nincs jövőnk. Van még tehát hova
fejlődnünk, s nagyon bízom benne, hogy a helyiek hamarosan újra
örömmel szurkolhatnak majd nekünk a járási első osztályban.
Területi bajnokság II. osztály végső táblázat:
1. Gúta “B”
22 18 3 1 83:19 57
2. Nagykeszi
22 16 4 2 79:26 52
3. Dunaradvány
22 12 2 8 58:37 38
4. Bogya/Gellér
22 10 3 9 55:44 33
5. Tany
22 10 2 10 62:48 32
6. FK Activ
22 8 5 9 39:49 29
7. Csicsó
22 7 5 10 46:55 26
8. Nagysziget
22 7 5 10 38:52 26
9. Martos
22 8 2 12 48:64 26
10. Bogyarét
22 7 4 11 44:67 25
11. Dunamocs
22 6 6 10 38:54 24
12. Megyercs
22 1 3 18 20:101 6
Felkészülési mérkőzések:
2011. július 17. Köbölkút - Dunamocs 5:8 /Lajos T. 3, Bábi T. 2, Nagy S.
1, Püsky J. 1, Lajos A. 1/
2011. július 24. Dunamocs - Izsa 2:3 /Lajos T. 1, Bábi T. 1/
2011. július 31. Izsa - Dunamocs 4:3 /Lajos T. 1, Pálik M. 2/
2011. augusztus 7. Keszegfalva - Dunamocs 4:4 /Tóth P. 2, Lajos T. 2/

A bajnokság őszi menetrendje:
1. forduló 2011. augusztus 14. - 17 ó. Őrsújfalu - Dunamocs
2. forduló 2011. augusztus 21. - 17 ó. Dunamocs - I$úságfalva
3. forduló 2011. augusztus 28. - 17 ó. Tany - Dunamocs
4. forduló 2011. szeptember 4. - 16 ó. Dunamocs - Martos
5. forduló 2011. szeptember 11. - 16 ó. Marcelháza “B” - Dunamocs
6. forduló 2011. szeptember 18. - 15.30 ó. Dunamocs - Nagysziget
7. forduló 2011. szeptember 25. - 15:30 ó. Bogya/Gellér - Dunamocs
8. forduló 2011. október 2. - 14:30 ó. Dunamocs - Dunaradvány
Azért a négyes tornán látszo# az osztálykülönbség Búcs 9. forduló 2011. október 9. 14:30 ó. Megyercs - Dunamocs
10. forduló 2011. október 16. 14 ó. Dunamocs - szabadnapos lesz
és mi közö#ünk.
11. forduló 2011. október 23. 14 ó. Dunamocs - Bogyarét
12. forduló 2011. október 30. Csicsó - Dunamocs
Elismerem, de van egy teljes idényünk a felkészülésre, a 13. forduló 2011. november 6. Dunamocs - Nagykeszi
különbség eltüntetésére. Ne felejtsük el, hogy nem most kell Búcs
Házi góllövőlista végeredménye:
szintű csapatokkal játszanunk, hanem majd szerencsés esetben
1. Pálik Mihály 11 gól, 2. Ing. Banai Tóth I. 10 gól, 3. Tóth Péter 7 gól.
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