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Újságunk születésnapja
Kedves dunamocsiak! Önök
községünk újságjának első számát tartják a
kezükben. Lapunkat a falu vezetése azért
hozta létre, hogy településünk híreiről,
eseményeiről tájékoztassa a lakosságot, s
ezzel együtt előmozdítsa közös ügyeink
megoldását, erősítse polgáraink összetartozását.
A lap mindannyiunknak készül, hiszen amit benne olvasnak, az nekünk és
rólunk szól: múltunkról, jelenünkről, jövőnk
kilátásairól.
Legyen ez az újság Dunamocs legújabbkori történetének krónikája! Fogadják
a lapot szeretettel, hajrá Dunamocs, hajrá
Dunamocsi Hírnök!

A tartalomból:
7. oldal

- Polgármesteri beköszöntő
- Hírek a tanácsteremből
- A HÍD-klub megalakulása
- Nótaest
- Farsang az iskolában
- Galambászaink sikerei
- Interjú a sportszervezet elnökével

4. olda
11. oldal
9. oldal
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Polgármesteri beköszöntő
Tisztelt dunamocsiak! Először is
szeretnék köszönetet mondani Önöknek.
Büszke vagyok rá, hogy falunkban ilyen
sokan részt vettek a választásokon, a
részvételi arány szerint országos
viszonylatban is az elsők között vagyunk.
Nagyon fontos dolognak tartom, hogy az
emberek érdeklődjenek, kövessék a helyi
politikát, és véleményt nyilvánítsanak,
amikor szükséges. Külön köszönöm
mindenkinek, aki mellettem kampányolt
és természetesen azoknak, akik rám
szavaztak.
Nagyon nehéz időszak volt az
első két hónap a községi hivatal összes
alkalmazottja számára, és a nehéz időknek még koránt sincs vége. December
27-én vettem át a hivatalt, a törvény által
engedélyezett határidő legutolsó napján.
Mint köztudott, Asbóth Sándor leköszönő
polgármester egészségügyi okokból nem
vett részt a hivatal átadásán, Muszela
Judit szakreferens pedig 29-én
szabadságra ment, majd sajnálatos
módon ő is megbetegedett. Így nem volt,
aki átadja a hivatalt és beszámoljon a
folyamatban lévő, sürgős ügyekről. Az év
vége még egy rendesen működő hivatal
esetében is nehéz időszak, az adott
körülmények között pedig kisebb csoda,
hogy sikerült komoly fennakadás nélkül,
folyamatosan működnünk, és minden
állami hivatal felé időben teljesíteni a
kötelezettségeinket. Tovább nehezítette a
dolgunkat, hogy az elmúlt két hónapban
több rendkívüli ellenőrzést is kaptunk. A
Munkaügyi Felügyelőség (Inšpektorát
práce) az elmúlt húsz évben még nem
tartott a községi hivatalban ellenőrzést,
most – névtelen bejelentés alapján – egy
hónap alatt kétszer. Február végén a
minisztérium ellenőrei a tűzoltószertárt is
átellenőrizték, ahol több komoly
hiányosságot találtak. Ezek a dolgok a
mindennapi munkát nagyon
megnehezítik, sok készülődéssel, extra
papírmunkával járnak.
Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a községi hivatal dolgozóinak a
helytállásért. Mindenki odafigyelt és tette
a dolgát, ha kellett túlóráztak, vagy
hétvégén is dolgoztak, hogy minden
rendben menjen.
Anyagi helyzetünk nagyon rossz,
ezért azonnal nehéz döntéseket kellett
hoznom. Néhány alkalmazottunktól meg

DumaMocs

kellet válnunk, másoknak csökkent a
munkaideje. Tovább ront a helyzeten,
hogy a 2011-es költségvetés egyáltalán
nem volt előkészítve, februárig költségvetés nélkül működtünk. Még most is
merülnek fel olyan költségek, amelyekről
nem volt információnk. Nagyjából 60.000
euróra tehető az az összeg, amit meg kell
spórolnunk a lehető legrövidebb idő alatt.
A havi bérekből lefaragtunk több mint
3000 eurót. Sajnos, ez sok alkalmazottat
érintett, de nem volt más választásom.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
legnagyobb mértékben a polgármesteri
fizetés csökkent, kb. 450 euróval havonta.
Februártól a közvilágításon is
takarékoskodunk, a képviselőtestület
döntése alapján éjjel fél egytől hajnali
negyed ötig csak a főút van kivilágítva.
Sajnos egyelőre kénytelenek vagyunk
mindenen spórolni, amin csak lehet,
közben folyamatosan tárgyalunk a
bankokkal, hogy a zökkenőmentes
működéshez áthidaló kölcsönt kapjunk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
a polgárok informálva legyenek arról,
hogy mi történik a faluban, hogyan
dolgozik az önkormányzat és a többi
szervezet. Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani a rövidesen induló internetes
honlapunkkal (www.obecmoca.sk) és
a Dunamocsi Hírnökkel. Szeretném
felhívni a figyelmet, hogy a lapban falunk
polgárai nemcsak informálódhatnak, hanem példul apróhirdetést is feladhatnak,
a vállalkozók pedig reklámozhatnak. Sőt,
akinek újságírói vénája van, cikket is írhat.
Remélem a Dunamocsi Hírnök
hasznos, érdekes és szórakoztató
olvasmány lesz egyben, és új színt hoz
a falu életébe. Köszönet illeti ifj. Rácz
Kálmánt, aki kemény munkával, egymaga
állította össze az első számot, útjára
indította a Dunamocsi Hírnököt. Egyben
elvállalta, hogy a jövőben is szerkesztője
lesz lapunknak. Mindenkit arra kérek,
hogy lehetőségük szerint segítsék
a munkáját!

Ez a rovat most még
üresen áll. Arra vár,
hogy Önök töltsék
meg gondolataikkal.
Fórumnak szánjuk,
melyben bárki észrevételt tehet falunk
ügyeivel, a helyi történésekkel kapcsolatban. A hozzászólás
formája lehet kérdésfelvetés, kommentár,
véleményalkotás,
vagy akár egy egyszerű információ, emlékkép, apró érdekesség,
melyet polgártársaik
tudomására kívánnak
hozni.
Mit kell tenni hozzászólási szándék
esetén? Semmi mást,
csak jelezni újságunk
szerkesztője felé, s
gondolatait a következő számból már mások is megismerhetik.
Tegyék meg bátran
észrevételeiket, tudván, hogy a fejlődés
feltétele a közös gondolkodás, mert abból
születik a cselekvés!

Kellemes olvasást kívánok
mindenkinek!

elhelyezésére.

Banai Tóth Pál

FELHÍVÁS!
A lapban lehetőség
van

REKLÁMOK
Kérjük igényüket a
községi hivatalban
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A tanácsteremből jelentjük
Dunamocs önkormányzatának képviselőtestülete legutóbbi ülését 2011. február 15-én tartotta,
ahol az alábbiakról tárgyalt:
A község pénzügyi helyzete: Banai Tóth Pál
polgármester pénzügyi beszámolójában a falu anyagi
helyzetét vázolta. A község folyószámláján és készpénz
kasszájában nem található számottevő összeg, ezért az
elmaradt számlák rendezése (áram, gáz, stb.), ill. a
működés finanszírozása komoly problémát jelent. Az
előző ciklusból kifizetetlen számlák öröklődtek át,
melynek következtében a hiány kb. 62 000 euróra rúg.
Már az előző havi
ülésen döntés született, hogy 8 000
eurós banki hitelhez
folyamodik a község,
viszont a Dexia bank
értékelése szerint –
amely a tavalyi
költségvetést vette
figyelembe – a falu
nem hitelképes. A
tárgyalások
a
bankokkal tovább
folynak hitelügyben.
A szükséghelyzetre való tekintettel a falu vezetése a
kiadások radikális
csökkentését
határozta el. Ennek
egyik összetevője az
önkormányzati alkalmazottak bérének lefaragása,
melynek következtében a kifizetett bérösszeg a 2010-es
170 000 euró helyett 2011-ben 130 000 euróra
csökkenthető. Az évi megtakarítás tehát 40 000 euró.
Banai Tóth Pál polgármester közölte, hogy az
ülésre meghívót kapott Ing. Asbóth Sándor a község
korábbi vezetője is, hogy elmondhassa véleményét a
falu pénzügyi helyzetének alakulásáról, ám a
meghívással nem élt.
A polgármester ismertetője szerint a 2011-es
évre kiegyensúlyozott költségvetést állítottak össze,
melyben a kiadás és bevétel egyensúlyban áll.
Vizsgálják a megtakarítás további lehetőségeit.
A megtakarítás egyéb lehetőségei: A
képviselőtestület határozata értelmében a közvilágítás
éjjel 00:30-tól 4:15-ig szünetel. Szakértői vélemény
szerint az intézkedés következtében rövid idő alatt
jelentős tétel spórolható meg, télen a költségek
körülbelül egyharmada, nyáron pedig a fele.
A gázfogyasztás lefaragása összetettebb
probléma, de a kérdéssel tovább foglalkoznak.

Nagy értékű, értékesíthető ingatlan nincs a falu
tulajdonában, így az eladásból nem lehet bevételre szert
tenni.
A felülvizsgálat során kiderült, hogy a
kultúrháznak túl nagy a villanyáram fogyasztása,
elsősorban az ott működő kábeltévé központ miatt.
Méltányos lenne, ha a kábeltévé társaság hozzájárulna
a rezsiköltségekhez, hiszen ő a központ működtetésének haszonélvezője. Ráadásul lakossági elégedetlenség mutatkozik a kábeltévé programkínálatával
kapcsolatban is. A képviselőtestület a polgármestert bízta meg a társaság
vezetőjével való
tárgyalásra. Bevételt
jelentenek
a
bérleményekből
befolyt összegek is
(pl. orvosok).
A pénzügyi bizottság
megbízást kapott
a bérleti szerződések átvizsgálására, vajon arányban vannak-e
a bérleti összegek
a kiadásokkal (pl.
energiafogyasz-tás).
A
falu
kintlevőségei:
Hozzávetőleg
32 000 eurós
tartozás hiányzik a község kasszájából. Mivel a falu
egyik legfőbb pénzforrásának a helyi adók számítanak,
szükség van azok behajtására. A polgároknak
k ö t e l e s s é g e a z a d ó fi z e t é s , v i s z o n t t a l á n
fi g y e l m e t l e n s é g b ő l , t a l á n a h i á n y o s k ö z s é g i
kommunikációból fakadóan sokaknak nincs is tudomása
elmaradásairól. A képviselőtestület ezért az érintetteknek
szóló értesítő levél küldésére utasította az
önkormányzatot. A határozat értelmében nagyobb
elmaradások esetén lehetséges a részletfizetés is.
A közhasznú munkák kérdése: Lehetőség
mutatkozik közmunka program beindítására, azonban a
falu pénzügyi helyzete ezt is problematikussá teszi. A
munkálatokat ugyanis az első fázisban a községnek kell
finanszíroznia, amit az állam ugyan visszatérít, de csak
némi késedelemmel. A beindításhoz tehát
elengedhetetlen az anyagi forrás előteremtése. A község
két állami programban vesz részt a munkahelyteremtés
jegyében.

(folytatás a 4. oldalon)
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A tanácsteremből jelentjük
(folytatás a 3. oldalról)
A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat
(Slovenský vodohospodársky podnik) által indított
6 hónapos közmunkaprogram az
árvízmentesítést, belvízvédelmet célozza. Ennek
keretében a falu munkásai megtisztítják a Duna
árterét és a töltés vonalát.
A Munkaügyi és Szociális Hivatal (Úrad
práce a sociálnych vecí) által indított állami
programban, a faluban adódó kisebb munkák
elvégzésére, 9 hónapra vehetők fel dolgozók. A
pénzügyi nehézségek ellenére a két programban
a község 2011-ben összesen 24 fő számára
biztosít ideiglenes munkalehetőséget.
„Szebb Dunamentéért” pályázat: A
Hídverő Társulás keretében célzott támogatás
érkezhet Dunamocsra. A program egyrészt a
szemét összeszedését irányozza elő a település
egész kataszterében, másrészt szabadban
elhelyezhető padokat, asztalokat,
szalonnasütőket, információs táblákat kapnánk.
A problémát itt is az anyagi fedezet
előteremtése jelenti, ugyanis a pályázat értelmében
a szükséges 20 000 eurót első fázisban a falu biztosítja,
melyet a finanszírozó 6 hónap múlva térít vissza.
A községi bizottságok összetétele:
A képviselőtestület jóváhagyta a szakmai bizottságok
összetételét a következő formában:
Pénzügyi bizottság: Elnök: Ing. Tóth Eszter. Tagok:
Szalai János, Kukola Katalin, Lajos Veronika, Jókai Andrea,
Gáspár Szilvia.
Környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság:
Elnök: Szalai János. Tagok: Ing. Tóth Eszter, Vörös Géza,
Ing. Fülöp Zsigmond, Szalai Lajos.
Sport bizottság: Elnök: Jókai László. Tagok: Nagy
Sándor, Kele Géza, Vörös Benő, Szegi Tibor, Szegi András.
Kulturális bizottság: Elnök: Kukola Katalin. Tagok:
Banai Tóth Enikő, Lajos Ilona, Ing. Orosz Jenő, Vörös
Szabolcs, Szegi Ilona, Lajos András, Rácz Kálmán, Szalai
Lajos.
Építésügyi bizottság: Elnök: Csehi József. Tagok:
Vörös Szabolcs, Vörös Péter, Orosz Örs.
Közrendészeti bizottság: Elnök: Ing. Orosz Jenő.
Tagok: Rácz Béla, Vörös Géza, Ing. Bábi Tibor.
Egészségügyi bizottság: Elnök: MUDr. Kovács
István. Tagok: Ing. Tóth Eszter, Gáspár Szilvia.

A község utcáinak besorolása képviselők szerint:
1 – 60 és 494-es házszám: Csehi József, 61-102-169:
Orosz Jenő, 103-146: Szalai János, 147-211: Bábi
Tibor, 212-281 és 489: Kovács István, 282-336: Tóth
Eszter, 337-389: Fülöp Zsigmond, 390-423: Kukola
Katalin, 426-480 és 500: Jókai László.

A könyvtár új könyvei
Lajos Ilona értesíti az olvasókat, hogy az
elmúlt hónapokban a könyvtár a következő
kötetekkel gyarapodott:
Dan Brown: Angyalok és démonok
Dan Brown: Az elveszett jelkép
Danielle Steel: Csodálatos kegyelem
Danielle Steel: Kalandvágy
Fejős Éva: A mexikói
Fejős Éva: Cuba libre
Cynthia Parker: Szingli nők
Cynthia Parker: Inkognitó
L. L. Lawrence: A fekete özvegy I-II.
Lisa Scottoline: A törvény szőke őre
Diana Porth: Mohada tánca
Paulo Coelho: Az ördög és Prym
kisasszony
Kathy Lette: Hogyan tegyük tönkre a
férjünket
K. J. Fowler: A Jane Austen könyvklub
Szívek szállodája
Miley 2 – Tini sztárok titkai
Rácz Pista: Gatya mesék
F. Simon: Rosszcsont Peti és az
időgép, Rosszcsont Peti és az angol
királynő
Tea Stilton: A sárkány kódja
Hófehérke és a hét törpe, és más mesék
A kismalac és a farkasok, és más mesék
A kis hableány és más mesék
Mátyás király tréfái
Bábi Zoltán: Végzetes örökkévalóság
Hétfőn és csütörtökön 14 és 16 óra között a
könyvtáros szeretettel várja a kölcsönzőket.
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A HÍD-KLUB
MEGALAKULÁSA
Március 23-án Csóka Lajos, a Most-Híd járási elnöke
és Mázsár László, a párt kerületi és járási titkára jelenlétében
új közösség formálódott falunkban. Az esti órákban Banai Tóth
Pál polgármester kezdeményezésére a Híd-klub alakuló ülését
tartották, melyen 23 helyi polgár írta alá a belépési
nyilatkozatot. Ezzel számos dél-szlovákiai település példája
nyomán Dunamocson is létrejött e társulási forma, mellyel –
ahogy neve is utal rá – nem a párt helyi szervezetének
megalakulására került sor, az együttműködés gondolatának
szimpatizánsai közösségi klub formájában tevékenykednek
majd. Az összekötő kapcsot a szellemi rokonság, a baráti
szálak, de mindenekelőtt a falunkért való tenni akarás jelenti a
tagok között.
E tényezőket hangsúlyozta beszédében a
polgármester, aki kiemelte, hogy a falu élén folytatott
tevékenységének egyik legfontosabb céljaként településünk
közösségi életének felpezsdítését, a polgári aktivitás
fokozását, a szebb jövő közös erővel való építését tűzte ki.
Ehhez a célkitűzéshez illeszkedik az az arculat is, melyet a
klub képvisel. Nem politizálni akarnak – arra ott vannak a
pártok – hanem odafigyeléssel, javaslatok tételével, polgári
kezdeményezésekkel szeretnék előmozdítani közös ügyeinket.
A Híd-klub ebből következően nem elsősorban politikai, hanem
emberi és szakmai erőt, értékeket képvisel.
A klub elnöke egyhangú szavazással Banai Tóth Pál,
alelnöke Vörös Péter lett. A társulás szívesen lát minden helyi
polgárt, aki a tagság iránt érdeklődik!

ZUMBA
Mi ez a ritmus fiatalok, talán
szamba? – kérdezheti a régi szlogennel az
arra járó, ha hétfő esténként 18 és 19 óra
között a kultúrház nagyterméből kiszűrődő
zene műfajára kíváncsi. Nem: zumba. –
kaptam meg én is a választ az ógyallai
Varga Tímeától, aki ebben az időpontban
tartja foglalkozásait nagyszámú érdeklődő
előtt.
A szambáról meg a rumbáról az
alapiskolás táncórák óta volt valami
fogalmam, de most már körülbelül ilyen
szinten a zumbáról is képben vagyok. Íme
a hivatalos szómagyarázat: A zumba egy
fitness program, amely latin táncok
alaplépéseit használja fel a test
formálására, party hangulatot teremtve. Ez
pedig egy reklámszövegből vett idézet:
„Nemcsak jókedvre derít, és alakot formál,
hanem segítségével olyan szexi
mozdulatokat is elsajátíthatsz, amitől
magabiztos és ellenállhatatlan leszel.“
Aki tehát nem elégedett az
ellenállhatatlanságával, vagy csak
egyszerűen mozogni szeretne, látogasson
el hétfő esténként a kultúrházba!
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A TŰZOLTÓSZERTÁR BEJÁRÁSA
A februári önkormányzati ülés előtt falunk
képviselői és az érdeklődők Orosz Jenő alpolgármester
kalauzolása mellett a frissen elkészült tűzoltószertárt
szemrevételezték. Sorra járták az épület helyiségeit,
melyek közül az alsó szinten személyautó-garázs, raktár,
iroda, öltöző, zuhanyozó, toalett, valamint két férőhelyes
teherautó-garázs található, az emeleten pedig
pihenőhelyiség, iroda, konyha, nappali és a hozzá tartozó
mellékhelyiségek kerültek kialakításra. Mindezt a tíz
méter magas torony egészíti ki.
A falunak mindenképpen hasznára válik és
büszkeséget jelent az impozáns objektum, de az
alpolgármester a pillanatnyi problémákat sem hagyta szó
nélkül. Gondot jelent a község tűzoltó autójának
elhelyezése, mivel a garázsbejárat alacsonynak

bizonyult. A vízágyú lehajlításával és a villogó
áthelyezésével viszont ez a nehézség szerencsére
orvosolható. Illetékességi gondok miatt a gázóra egyelőre
nem volt elhelyezhető, ezért az épületet átmenetileg
villanyradiátorral fűtik. Emiatt viszont a falak száradási
hatékonysága gyenge, s itt-ott már a penész is felütötte a
fejét.
A jelenlévők az épület jövőjére is kíváncsiak
voltak. Ez a kérdés még nem dőlt el véglegesen, mivel a
lehetőségek maradéktalan kihasználása, az épület teljes
kapacitású működése elsősorban az anyagiak függvénye,
s ezek nagymértékben a községet terhelnék. Egyelőre a
helyi önkéntes tűzoltótestület veszi át az épületet,
melyből a garázst és a tornyot használja majd.

Meghívó
Dunamocs önkormányzata
tisztelettel meghívja a Lakosságot
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére, március 13-án rendezendő ünnepségre.
A megemlékezésre 15 órai kezdettel a
templomkerti kopjafánál kerül sor.
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Újra szólt a magyar nóta
Immár tizenötéves hagyomány, hogy a
Csemadok helyi szervezete nótaesttel kedveskedik a falu
lakóinak. Az előző évekhez hasonlóan most is zsúfolásig
megtelt a kultúrház, a batyukból válogatott finomságok
kerültek a terített asztalokra, s a közönség hol beszélgetve, hol merengve, hol pedig együtt énekelve szórakozott
hajnalig a „profi amatőr” előadók színvonalas műsorán.
Egyesek úgy tartják, hogy az igazi magyar nótának a kotta a legnagyobb ellensége, mivel a merev előírások megölik az előadók szabad stílusát, különlegességét, egyéniségét. Mások vitatkoznak ezzel, mondván,
hogy minden zenei műfajnak, így a nótának is szüksége
van a szabályozásra. A vitát nehezen lehetne eldönteni,
mindenesetre ezen az estén a vendégsereg megtapasztalhatta, hogy ahány előadó, annyiféleképpen lehet egy
nóta szívet tépő, lelket kínzó, édes-szomorkás, bús,
kesergő vagy önfeledt, ropogós, pattogós virtusú. Sok
nótaesten járt, gyakorlott hangú fellépők bizonyították be
mindezt, akik régiónk különböző pontjairól érkeztek
Dunamocsra, így Bartiné Tóth Éva Kéméndről, Györög
Attila Felsőszeliről, Kovács Marika és Mazács Hajnalka
Nagyszarváról, Básti János Ipolykesziről, Szabó Árpád
Kamocsáról, Nyitrai Marika Érsekújvárból, Fürst Pál
Pozsonypüspökiből, Bognár Margit Magyarbélről, Katona
Katalin Nagymegyerről. A korábbi évekhez hűen hozzájuk csatlakozott Lajos András, a helyi Csemadok elnöke,
valamint Mellék Emma néni, aki nyolcvan fölött járva sem
veszített semmit lelkesedéséből, és nemcsak a nótaesteknek, hanem a Vadvirág hagyományőrző csoportnak
is oszlopos tagja.
A kürti Anyalai Pepes Sándor és cigányzenekara
a tőlük megszokott színvonalon, avatott kísérőnek
bizonyult. Egymás után csendültek fel a szebbnél szebb
dalok, így többek között a Búcsút int az ősz a nyárnak, a
Vallomásra küldöm a szívemet, a Valamikor néked vittem,
az Öreg prímás tégy hangfogót és a Nem jön levél című
is.
Ezek a dallamok az idősebb generációnak
eszébe juttathatták azokat az időket, amikor még a
földeken is nótaszóval múlatták az időt, mikor a legények
még nótaszóval udvaroltak, és a legkedvesebb sorok
falvédőre hímezve díszítették a konyhákat. A
fiatalabbaknak manapság a pincei dalolás maradt,
melyben időnként még a legifjabbak is elég buzgónak
mondhatók. A lényeg, hogy a kultúrház falain kívül is
éldegél Dunamocson a nótaszó hagyománya! Dalolni
kell, s a dal élni fog még évtizedek múlva is. Köszönjük
a Csemadoknak, hogy fáradtságos munkájával erre

alkalmat adott, s a falu önkormányzatának, hogy az
anyagi feltételeket a szűkös lehetőségek mellett is
biztosította.
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és

A jó síelés feltétele a jó es
Az esés tényleg nagyon fontos, de nem az a fajta,
amely a kezet-lábat töri, hanem a pályáé. A lejtő
Krahulén bizony elég meredek volt, de kezét-lábát
szerencsére nem törte senki azok közül, akik részt
vettek Tücsök Alfréd tanító bácsi vezetésével az
iskola sítúráján. Sőt, egybehangzó vélemény szerint
minden nagyon szuper volt. A hallottak alapján, kicsit
konkrétabban pedig így fest a dolog:

Ami tetszett,
… hogy, bár 11-kor volt a takarodó, de akár 2-ig is fönn lehettünk
… hogy volt egy társalgó, ahol játszhattunk (twister, póker, fáraó stb.)
... hogy szabadon átmehettünk a többi szobába
... hogy ott voltak a búcsi, hetényi, keszi, süttői iskolások is
… hogy akik nevettek az Emesén, mert elesett, rögtön utána ők is nagyot estek
… hogy fáraóban az utolsónak meg kellett csókolnia az első kezét
… hogy nagyokat nevettünk a twister vicces pózain
… hogy a szobából pont kiláttunk a sípályára
… hogy a négyüléses felvonóban jókat beszélgettünk, míg felértünk
… hogy utolsó nap a sípályán akkora köd volt,
hogy csak öt méterre láttunk, olyan érzés volt,
mint egy horrorfilmben
… hogy a tanító nénik és bácsik sokat vicceltek
velünk
… hogy hangulatos volt a szálloda, és volt külön
fürdőszoba a szobákhoz.
Ami nem tetszett,
… hogy a kaja nem volt nagy eset, még a
spagettit is elrontották
… hogy reggelenként jeges volt a pálya.
A sítúrán a következő tanulók vettek részt:
Asbóth Orsi, Asbóth Máté, Lajos Laci, Egyeg
Jani, Kemencky Heni, Farkas Emese, Hollósi
Rebeka, Kovács Cyntia, Antal Feri, Dobai Kinga,
Vrábel Laci, Tóth Levente, Záhorszky Levente,
Muszela Jessica, Bohony Noémi, Mlatec Jani,
Szabó Dávid.

Gyors, megbízható, korlátozás nélküli internet!

Az internet, vagy a digitális TV műsorok
vételével kapcsolatos információk,
szerelés: 0918 774 241
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Szelíd, kedves gyerek a Bábi Zoli, mégis horrorregény írására adta a fejét. Nem mintha halálbiztos
következtetést lehetne levonni az ember jellemére a
választott műfajból, hiszen láthattunk már galamblelkű,
száztízkilós bokszolót, meg agresszív tekintetű, nyeszlett
vonatpénztárost is. Arról nem is beszélve,
hogy a horrorfilmek atyja, Alfred
Hitchcock egy humoros
k ö v é r k é s
úriember volt,
Agatha Christie
pedig, akinek
könyveiben
s z i n t é n
patakokban folyt a
vér, egy tipikus
angol háziasszony.
Szóval Bábi Zoltán is a
nyomukba léphet, frissen
napvilágot látott könyvével,
melynek címe: Végzetes
örökkévalóság. A könyvírás
története 2008-ban kezdődött,
amikor a szerző látott egy gondolatébresztő horrorfilmet.
Ez adta az ötletet, egyben az ihletet is. 2008. január 8-án
hozzáfogott az íráshoz, és április 7-én már kész is volt
vele. Mivel különösebb szándékai nem voltak, betette az
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asztalfiókba, ahol a kézirat másfél évig feküdt. Csak akkor
húzta elő, amikor Suzukis munkatársa egy kéméndi lektort
ajánlott, aki átnézte és nyomdakész állapotba hozta az
írást. A mű szerzői kiadásban jelent meg, vagyis minden
költséget az író állt. A 660 euró nem kis összeg, ezért
szponzorokra is szüksége volt. Bábi Vilmost (Tricolor) és
Antal Mihályt (Pneuservis) sikerült
megnyernie az ügynek, akik
beszálltak némi visszatérítendő
támogatással. A könyv 500 példányban jelent meg, ára 4 euró.
Végül egy kis ízelítő a
regényből, melynek szereplői
Cant, William, Katherina, Nórika,
Sarah, Lóránt és a beszédes
nevű Vér Gábor:
„Aludjatok csak aludjatok, ez már
az utolsó éjszakátok a végzetes
örökkévalóságig. Nyugalom és
béke legyen veletek egészen
a virradatig, majd félelem és
harag kalauzolja át lelketeket –
nevet gúnyos tekintettel a kastély
ura, sakktáblás szobájában ülve.“
Sok sikert a szerzőnek, az olvasóknak pedig jó
szórakozást!

Évtizedek óta megszoktuk, természetesnek vesszük, hogy van a falunkban néhány megszállott galambász,
akikről úgy tudja az „átlagmocsi”, hogy időnként több száz kilométerre küldik röptetni a galambjaikat, majd türelmetlenül
lesik, mikor repülnek vissza az ólba. Ha a madarak hazaérkeztek, sürgős iramban leütik a gyűrűt az órában, aztán
szaladnak bosszantani cimborájukat, hogy az ő galambjuk gyorsabb volt.

Galambászaink sikerei
Körülbelül ennyit gondoltam én is, de kiderült, hogy azt is rosszul. Nagyon leragadhattam a nyolcvanas
éveknél, mert például leütős óra sincs már, hanem a gyűrűbe épített mikrocsip jelzi egy érzékelőnek a
hazarepülést, ha a galamb áthalad ólja küszöbén. Arról pedig tényleg fogalmam sem volt, hogy ezek a
sportolók – mert a galambászat sportágnak minősül – micsoda eredményeket érnek el szlovákiai és
nemzetközi szinten egyaránt.
Néhai Boros Zoltán, aki 1967-ben a helyi
galambászegyesület alapító elnöke volt, elégedett lehet az
utódokkal. Már csak azért is, hogy a nehézségek ellenére
még mindig működnek. Ha belegondolunk, hogy járásunkban
Mocson kívül csak Komáromban, Gyallán, Gútán és
Aranyoson van szervezett galambászkodás, akkor már maga
a létezés is nagy teljesítménynek számít. A miénk a régió
központi szervezete, így a radványi, karvai, keszi,
marcelházi, hetényi tenyésztők szintén nálunk rendelkeznek
tagsággal. Falunk tenyésztőinek névsora a következő: Boros
Zoltán, Csontos János, Fülöp Zoltán, Lajos Gábor, Lajos
Ferenc, Skuliba József, Szegi András. Radványról Balogh
Sándor és Mitas Péter jár át, akik már szintén „ős mocsi”
galambásznak számítanak.
Most pedig lássuk a 2010-es eredményeket
Szegi András információi alapján, aki id. Boros Zoltán, Bogár
Róbert és ifj. Boros Zoltán után az egyesület elnöki tisztét
tölti be. (folytatás a 10. oldalon)
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Galambászaink sikerei
(folytatás a 9. oldalról)
Két tenyésztő is kimagasló eredményt produkált ebben az évben. Lajos Gábor az országos kiállításon első lett
kategóriájában, melyben a galambok egyéves összetett
repülési teljesítményét értékelik. Tudni kell ehhez, hogy egy
év alatt 19 versenyt rendeznek, a huszadik pedig az ún.
országos kiállítás, ahol nemcsak a versenyeredményeket,
hanem a madár minőségét, küllemét is figyelembe veszik.
Mocson még soha senki nem ért el ilyen eredményt, sőt a
komáromi kerületben is, ha kétszer-háromszor előfordult az
utóbbi évtizedek alatt. Lajos Gábor örömébe viszont egy kis
üröm vegyült, ugyanis a megnyert versenyszám nem
olimpiai kategória, így nem vehetett részt a galambolimpián.
Boros Zoltán viszont megszerezte rá a jogot az
országos 3. helyével. Ezzel bekerült a szlovák válogatottba,
s elutazhatott az idén januárban, a lengyelországi
Poznanban megrendezett olimpiára. Szlovákia itt a
nemzetek versenyében ezüstérmet szerzett Németország
mögött, ill. Lengyelország, Csehország, Magyarország és
Hollandia előtt. Boros Zoltán az egyéni verseny előkelő 26.
helyét szerezte meg.
Említést érdemel még Fülöp Zoltán regionális 1. helyezése, ami szintén remek teljesítmény, hiszen nagy kiterjedésű régióról van szó. Magába foglalja a nyitrai, nagyszombati, surányi, lévai, aranyosmaróti és komáromi
galambászkerületet.
Az eredmények önmagukért beszélnek. Minden okunk megvan rá, hogy büszkék legyünk falunk hírnevét öregbítő
galambászainkra.

LELKÜNK
Január harmadik hetében kicsit rendhagyó
módon szerveztük meg az ökumenikus imahét alkalmait a
kultúrház kistermében. Mint már évek óta
hagyományosan, hétfőn este római katolikus testvéreink
kezdték a szolgálatot. Elek László esperes úr
Komáromból (a képen Egyeg Kamilla olvassa fel az igét)

érkezett közénk. Kedden kóreai vendégünk Park Sung
Kon Dél- és Észak-Kóreáról és az ottani keresztyén
gyülekezetek életéről tartott élménydús előadást. Ebben

TÁJÁN
az esztendőben a jeruzsálemi keresztyén felekezetek
állították össze az imahét anyagát. Szerdán este ezért
Jeruzsálemről és a jeruzsálemi keresztyén
vonatkozásokról tartottam képes beszámolót. Csütörtökön
Écsi Gyöngyi hetényi, majd pénteken Dr. Nagy Lajos
madari lelkipásztorok bizonyságtételével gazdagodhattunk. Közös imádságunk volt:
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
Hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.
(Assisi Szent Ferenc)
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Szeretettel hívok mindenkit rendszeres
alkalmainkra:
Istentisztelet

- vasárnap 10.00

Vasárnapi iskola
Bibliaóra

- vasárnap 11.00
- szerda 18.00

Énekkarral egybekötött bibliaóra
- csütörtök 19.00
Ifjúsági bibliaóra

- péntek 19.00

Dobai Sándor

Nindzsák
kalózok
cowboyok

...és egyéb hozzájuk hasonló
lé n yek népesítették be az
alapiskola folyosóját február 18án, pénteken, amikor sor került a
nebulók hagyományos farsangi
jelmezbáljára. Nem volt hiány
vállalkozókedvben, így a
pedagógusok és a gyerekeiket
elkísérő szülők is örömmel
láthatták, hogy az elsősöktől a
kilencedikesekig a

tanulóknak
legalább a fele jelmezbe bújt.
Már hetek óta nagy volt az
izgalom, hogy aztán délután
három órakor a hippik,
hercegnők, rókák, macskák,
sikolyszörnyek a legnagyobb
egyetértésben léphessenek

porondra a megérdemelt tapsért és
jutalomért.
Bár, mint tudjuk, a részvétel és
a vidám együttlét a legfontosabb, azért
minden gyerek a helyezés titkos
reményében rótta a köröket a folyosón,
és mutatkozott be hangját kieresztve – a
kicsik megijedve – Enikő tanító néni
feléjük nyújtott mikrofonjába. A zsűri
tagjainak bizony nem volt egyszerű
dönteni. Megfontolt arccal írták a
sorszámokat noteszükbe, figyelembe
véve az ötletességet, fantáziát,
munkaigényességet,
frappáns fellépést,
bemutatkozást, míg
végül

megszületett
a döntés. Csoport
kategóriában a pálmát a kilencedikes
hippik (Asbóth O., Asbóth M., Kemencky
H., Hollósi R., Farkas E., Egyeg J.)
vitték el, míg az egyéni versenyt a
másodikos Rácz Lili vízimanója nyerte
meg. Helyezett volt még egy Túró Rudi
(Szabó Erik), egy kalózlány (Tücsök

Viki), egy busó (Bödök Levente), és
egy négerlány (Margit Letícia) is.
Ha már jelmezbálról volt
szó, nem maradhatott ki a zene és
a tánc sem. Erről egy meghívott DJ
gondoskodott, jobbnál jobb
számokkal és hangulatos
fényjátékkal. Este hétig táncolt,
ugrabugrált, szaladgált az iskola
apraja-nagyja, s ha rajtuk múlik,
maradtak volna még tovább is. Aki
nem nyert, az is megtalálta örömét
a fergeteges diszkóban, a diákok
kultúrműsorában, az ügyességi
próbában (lufi ütögetés), a finom
farsangi fánkban,

a büfé
ínyencségeiben, na
és persze a tombolában. Ebben
Molnár
Ákos
annyira
szerencsésnek bizonyult, hogy
a díjakat alig bírta hazacipelni.
Egy szó mint száz,
a péntek délutáni hangulat kiváló
volt, a gyerekek és a szervező
pedagógusok igazán kitettek
magukért.
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Óriási a munkak e d v, a t e n n i
akarás és a
mocsi
szív
azokban a fiúkban,
akik most a csapat
körül buzgólkodnak. A bizonyítás
vágya fűti a focistákat és
vezetőiket egyaránt. Nem akarnak
beletörődni, hogy egy ekkora és

Új
remények…
szebb jövő?

A csapat és az öregfiúk

ilyen futball múlttal rendelkező falu a járás utolsó osztályának
sereghajtói között szégyenkezzen, s abba sem, hogy a
reakció egy lekezelő félmosoly a járás bármelyik pontján, ha a
mocsi foci szóba kerül. Sok szurkoló elfordult már
labdarúgásunktól az utóbbi években, úgy gondolva, hogy
ennél már az is többet ér – s ezzel nehéz vitatkozni – ha
felszántják és fokhagymával vetik be a pályát.
Van kiút a mai futballvalóságból? – kérdeztem Jókai
Lászlót, a helyi sportszervezet frissen megválasztott elnökét.
- A helyzet, finoman fogalmazva nem túl rózsás. A járási II.
osztály utolsó előtti helyén állunk, 8 ponttal, 19 rúgott és 36
kapott góllal. Ami még ennél is lesújtóbb, az a hazai mérleg: 6
meccsből 2 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség. Pedig
Dunamocs a múltban hazai pályán szinte verhetetlen volt,
ebben rejlett ereje és hírneve.
Hogyan lehetne előbbre lépni?
- A megoldást az összefogás erejében és a rengeteg
munkában látom. A vezetőségnek az a feladata, hogy minél
jobb körülményeket teremtsen, az edzőé, hogy hatékony
edzéseket vezessen, és kovácsoljon össze egy jó szellemű,
összetartó kollektívát. Ha mindez működik, akkor várható el a
futballistától, hogy rendszeresen járjon edzésre, ott keményen
dolgozzon, és hétvégén maximálisan odategye magát a
mérkőzéseken. Ennek aztán az eredményekben is meg kell
mutatkoznia.

Mennyire pénzkérdés focink színvonala?
- A focinak elengedhetetlen része a pénz. Rövidtávon persze
működhet jól kevés pénzzel is, de hosszú távon nem.
Gondolok itt a megfelelő feltételek bebiztosítására – öltöző,
pályakarbantartás, mezek, utaztatás, bírók fizetése, stb. –
valamint szükségünk lenne egy diák és ifi csapat elindítására
is, melyek a költségeket jelentősen emelik.
A költségvetési juttatás a nehéz helyzet ellenére is az előző évi szintjén maradt, de mi a helyzet a szponzorokkal?
- Ezen a téren sosem álltunk túl jól. Jelenleg tárgyalásokat
folytatunk az F-Petrol, a Kovil, és a Dufrex cégekkel. Nagyon
sokat jelentene a hozzájárulásuk.
Van esély az eddig más faluban focizók hazatérésére?
- Mindenképpen van, mert ha nem hinnénk el, hogy hazatérnek, nem tudnánk megfelelő motivációval dolgozni.
Edzőnek felkértük Banai Tóth Istvánt, aki egyszer már
segített a mocsi foci felemelésében, és meggyőztük Lajos
Attilát, aki Bátorkeszin volt magasabb osztályban csapata
erőssége, hogy vállalja a munkát idehaza. Két játékosunk
focizik még idegenben, Lajos Tamás és Bábi Tibor. Nagyon
szeretnénk, ha ősszel már ők is hazai színekben
játszanának.
A jövő alapja az utánpótlás. Hogyan lehetne bevonni,
mozgósítani a gyerekeket?
- Szeretnénk egy kézilabda méretű pályát megépíteni, amin
akár kisebb létszámban is focizhatnának. Az ifi- és a
diákcsapat lehetőségének felmérése folyamatban van. Sajnos
a gyereklétszám akadályt jelent, de szóba jöhet olyan
megoldás, hogy a szomszéd falvakkal közös csapatot
indítanánk, hiszen ők is hasonló gondokkal küzdenek. Vagy
akár olyan kispályás iskolacsapat jöhetne létre, amely más
iskolákkal, körmérkőzéses alapon küzdene.
Mivel lennél elégedett, mondjuk egy év múlva?
- Célunk a nézők mihamarabbi visszacsábítása, s szeretném,
ha javulna a futballközvélemény megítélése a csapat iránt.
Ami a rövidtávú tervet illeti, jó lenne tavaszra olyan gárdát
kialakítani, amely dunamocsiakhoz méltóan lehozná a hazai
mérkőzéseket, ősszel pedig esélyesként tudna nekiindulni az
új bajnokságnak. Nem lehet más a célunk, mint visszajutni a
járási első osztályba, ami a falu presztízsét tekintve az
egyedüli elfogadható megoldás.
A tervezett játékoskeret: Banai Tóth István, Bertók Zsolt,
Dóczé Ödön, Gula Dávid, Lajos Attila, Lajos Zsolt, Nagy
Sándor, Pálik Mihály, Püsky János, Simsik Attila, Takács
Gábor, Tóth László, Tóth Péter, Tücsök Dávid, Virág Adrián,
Vörös Patrik, Lajos Erik, Asbóth Attila, Sánta Norbert,
Marikovecz László, Trencsik Adrián.
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