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A képen Bellabás Csabáék húsvéti báránykája Teo
és anyja Gina látható. A bárány a közelgő húsvét
egyik jelképe. Hogy miért? Valószínűleg abból a
bibliai szóhasználatból ered, miszerint Jézus
Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az
emberiség megváltásáért. A mai napig Isten
bárányának is nevezik őt. A húsvéti nyúl már
nehezebben magyarázható. Egyesek szerint
tévedésről van szó. Régebben német területeken
húsvétkor szokás volt tojásokkal ellátott
gyöngytyúkot ajándékozni. A gyöngytyúk német
neve Hasel, a nyúlé Hase. A két név
hasonlóságából félreértés lett, a nyusziból pedig
húsvéti jelkép.

A tartalomból:
-Március 15-ét ünnepeltük
-Biológiai szőlővédelem
-A HÍD-klub megalakulása
-60 éve indult újra a magyar
nyelvű oktatás
-Fecskék és kék vércsék
-Tűzoltó évzáró
-Iskolai hírek

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
Dunamocs önkormányzatának soron következő
képviselő-----testületi ülésére március 8-án került sor. Az ülés kiemelt
témái a következők voltak:
A bérlakások ügye. Banai Tóth Pál polgármester a falu
pénzügyi helyzetét illetően egyelőre nem tudott pozitív változásról
beszámolni, sőt a jelek szerint még mindig a súlyosbodó gondok
korszakát éljük. Jelenleg a 9 lakásos bérlakás befejezése okoz
komoly fejtörést. Az építésre elnyert támogatás nem tartalmazza az
ún. külső infrastruktúra költségeit, ebből következően az
emésztőgödör és járda építését, a villany, gáz és víz bevezetését, a
szeméttároló kialakítását saját forrásból kell megoldani. A bekötések
szükségesek a kollaudációhoz, azonban ilyen nagyságú (13.800
euró) mozgósítható tőke nem található a falu kasszájában. Nem
mutatkozik tehát más megoldás, mint a hitelfelvétel. Annál is inkább,
mert a gázszolgáltatótól is felszólítás érkezett: ha a falu nem törleszti
12.000 euróra rúgó tartozását, kikapcsolják a gázt. A bérlakás
befejezésére beruházási hitelhez, a működési költségekre pedig 1
éves lejáratú kölcsönhöz folyamodik az önkormányzat. Sajnos ez az
egyetlen lehetőség a bérlakás befejezésére és a működés
biztosítására.
Pályázatok. Az önkormányzat minden lehetséges
pénzforrásra pályázatot nyújt be. A kisebbségi kultúra fejlesztését
előirányzó állami pályázat keretében több beadványra kerül sor, így a
helyi Csemadok terveihez, Orosz Örs Dunamocsról szóló
fotóalbumához, és a Dunamocsi Hírnök működéséhez igénylünk
támogatást. Az utóbbival kapcsolatban az önkormányzat feltett
szándéka, hogy a lapot önfinanszírozóvá tegye.
Pályázat készül ezen kívül a hangosbemondó technikai
megújítására, a közvilágítás modernizálására és az iskola
fűtésrendszerének felújítására is.
Hulladékgyűjtő udvar. A pályázatok közül ez számít a
legnagyobb horderejűnek. Siker esetén a tároló a volt silógödör
mellett kerülne kialakításra, ahol a szeparáció módszerével gyűjtenék
a hulladékot. A falu számára mindez jelentős vagyongyarapodással
és új munkahelyekkel járna. Traktorral, pótkocsival, konténerekkel,
rakodógéppel, műanyag tömörítővel gazdagodnánk, és sor kerülne
egy fogadóépület felépítésére is. Továbbá minden háztartásnak
ingyen kukákat juttatnának. A beruházás bizonyos mértékig
megterhelné a falu költségvetését, de mindenképpen érdemes lenne
kihasználni, hiszen csupán 5%-os önrésszel jár. Az építkezés jövő
tavasszal kezdődhetne, melynek befejezési határideje 3 év. A falu
hulladékproblémájának megoldása azért is égető, mivel a Földásást
előbb-utóbb be kell zárni, s nagy baj lenne, ha tároló híján a falu körül
jelenne meg a szemét.

EMESE VIRÁGBOLT
KÍNÁLATUNKBÓL:
-egynyári és sziklakerti növények
-szobanövények és vágott virágok,
-ajándékok, dísztárgyak és játékok
-művirágok és koszorúk
-földek és tápoldatok (mindenféle növényre)

AKCIÓ! - 300 L-es föld 19,90€

A közmunkások tevékenységének
köszönhetően valamivel barátságosabb kép
fogadja a Búcs felől érkezőket. Az út mellett
kiirtották a bozótot, s a lehetőségekhez mérten
rendezték a terepet. Persze, ahogy a második
kép is mutatja, a környék állapota bőven hagy
még kívánni valót maga után. Az önkormányzat
keresi a megoldást a problémára, melyet nehezít,
hogy a falu eleji terület szégyenfoltjainak jelentős
része magántulajdonban van.

Viki masszázs
A dunamocsi községháza épületében.
Naponta 9:30 - 12:00 és 17:00 - 19:00 óráig,
időpontot telefonon lehet egyeztetni.
Tücsöková Petra 0908 624 951,
0905 863 025

AKCIÓ!

Ha felmutatja ezen hirdetést,
20 % kedvezményt kap!
30 perc 4 euro, 60 perc 8 euro.
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Március 15-ét ünnepeltük

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére idén a
templomkerti kopjafánál tartottunk
megemlékezést. Ünnepi beszédet Banai
Tóth Pál polgármester, Vörös Péter a HídMost parlamenti képviselője és Vörös
Szabolcs, a helyi MKP elnöke mondott. Óvodás
és iskolás gyermekeink a forradalom eseményeit,
hangulatát idézték meg műsorukkal, majd a helyi
társadalmi szervezetek képviselői a tisztelet koszorúival
járultak kopjafánkhoz. Az ünnepi alkalmat a himnusz

arról, hogy maradjon. Az elbizonytalanodókba, a
félelemmel telt embertársainkba viszont újra lelket kell
öntenünk. Ez a mi közös feladatunk, mert mindenkire
szükségünk van.
Ne feledjék, a mi közösségünk is úgy működik,
mint a természet: ha egy rét sokáig nem kap vizet,
fokozatosan kiszikkad, a fák elszáradnak, a fű kipusztul.
De ha jön egy kiadós eső, fű-fa újra kizöldül és virágba
bomlik. Csak akkor lesz jövőnk, ha megbecsüljük,
alapvető értékké emeljük a családot, méltó helyére
emeljük a gyermekvállalást és ugyanígy értékként
kezeljük a nemzethez tartozást, a tiszta és világos
identitástudatot. Érdemes lenne végre további
félelemkeltés helyett azzal foglalkoznunk, hogy hogyan
lehet a magyarság fogyásának folyamatát megállítani
és megfordítani. Véleményem szerint elsősorban és
mindenekelőtt azzal, hogy a magyarok a saját
magyarságukat, a nemzethez tartozásukat pozitív
élményként éljék meg. Érezzük azt, hogy nemzeti
történelmünk erőt ad. Ezért van szükségünk hősökre,
példaképekre. Olyan példaképekre, akik hittek
önmagukban, akik tudták, hogy az erős ellenáll, a
gyenge elbizonytalanodik”.

Ovisaink fellépése Ildikó tanító néni éber tekintete mellett.

hangjai zárták.
A következőkben Vörös Péter parlamenti
képviselő beszédéből idézünk:
„ M o s t , a m i k o r 2 0 11 m á j u s á b a n ú j r a
megszámláltatunk, egyre több szó esik arról, hogy
fennáll a veszélye a felvidéki magyarság további
csökkenésének. Az utóbbi 40 évben a magyarok közül
sokan elbizonytalanodtak magyarságukban.
Meggyőződésem, az embereknek nem a hitük veszett
el, csak meggyengültek lélekben. Sokan feladták,
gyermeküket – úgymond a jobb érvényesülés
érdekében – nem magyar iskolába íratták. Ők egyfajta
vélt vagy valós érdeket követnek. Aki pedig érdekből
választ magának nemzetet, az érdekből bármikor el is
hagyhatja azt. Ilyen embert nincs sok értelme győzködni

Az alapiskolában is megemlékeztek a
forradalomról. Az ünnepi beszédet Kocsis Ildikó
tartotta, a műsort Bacskor Katalin tanította be.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a Polgármesteri Hivatalnak, hogy készségesen és gyorsan reagált kérésünkre, és
megoldotta az ástványi szőlőkhöz vezető bejáratok járhatóvá tételét. Az ástványi szőlőtulajdonosok nevében
is köszönettel és tisztelettel, Takács András.

Nem kell Önnek otthon főznie !
A Kék Duna étterem szeretettel várja Önöket húsvét hétfőn 3
fajta menüvel és meglepetéssel!
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Biológiai szőlővédelem
Már javában csattogtak a metszőollók a szőlőskertekben, mikor Tamašek Zoltán, a BioTomal cég tulajdonosa
március 6-án, Vörös Benő szervezésében előadást tartott a csárdában. Hozzáteszem: elég gyér érdeklődés mellett. Hogy
miért? Talán ehhez hasonló gondolatok tartották távol szőlősgazdáinkat a biológiai védekezéssel való megismerkedéstől:
Úgyis csak a szokásos ügynökszöveg lesz, hogy eladja a termékeit. Ez csak egy újabb hülye hóbort. Tavaly is ócska év
volt, ki meri kockára tenni az idei termést a kísérletezgetéssel. Biztos drága, mint a fene. Jó az úgy, ahogy eddig csináltuk.
Katicabogarakat fogok a szőlőmre permetezni, hogy elzavarják az atkákat? Többet ér a Karatán, az majd lesöpör mindent,
ami nem oda való.
Na jó, teljesen érthető, hogy konzervatívak vagyunk, nehezen változtatunk azon amit megszoktunk, nem dőlünk be
minden jöttmentnek, és tartunk az újdonságtól, divattól, ismeretlentől. De annak, aki ott volt az előadáson, már csak azért is
megérte ez a két és fél óra, hogy tájékozottabb lett, képet kapott arról, hogy mit lehet tenni, ha már 10-12 permetezéssel
sem tudjuk megvédeni a szőlőnket. Mert nagyon úgy tűnik,
hogy a folyamat errefelé halad. És ezt nem Tamašek „ügynök
úr” mondja, hanem mindannyian tapasztalhatjuk. Jól
emlékszünk arra, hogy pár évtizede még elég volt a rézgálic
is, aztán jöttek-mentek a jobbnál jobb szerek, melyek egy
ideig jók voltak, de egy idő után váltani kellett, az éves
permetezések száma pedig kúszott folyamatosan felfelé.
Az egyik kulcsszó, amit az előadó ezzel
kapcsolatban különösen hangoztatott, a rezisztencia.
Kialakulásának oka egyszerűen mondva, hogy a
legalaposabb permetezés után is néhány kórokozó életben
marad, mert valami miatt nem hat rá a vegyi permet. Ezek
utódai, mivel öröklik az ellenálló géneket, még nagyobb
számban lesznek rezisztensek. És így tovább, míg teljesen
elszaporodik egy ellenálló generáció. A folyamattal szemben
még a szerek váltogatása sem igazán hatékony, mert az
összetevők az egyes betegségek vegyszereinél nagyjából
ugyanazok.
A megoldás az antirezisztens stratégia, melynek alkalmazásával nem alakulhat ki az ellenálló képesség. Mármint a
betegségé, mert a lényege éppen az, hogy a növény ellenálló képességét hívja elő, mozgósítja. Olyan ez – ecsetelte
Tamašek mérnök – mint a kutya, amely egyformán jól bírja a -20 fokot és a +30-at is. Mert nem öltöztetjük fel. Ha ezt
tennénk, fokozatosan elpuhulna, és megbetegedne a nagy hidegben. Mi azzal, hogy szőlőinket kémiai anyagokkal
védelmezzük, lényegében „felöltöztetjük“ a növényt. Ahelyett, hogy fokoznánk, elaltatjuk benne az ellenállást. Nem így
a biológiai szerek. Az egyik közülük például a peronoszpóra ellen erősíti fel a szőlő védekező rendszerét, felébreszti és
beindítja önvédelmét. Így a növény segít saját maga megvédésében, úgy működve, mint a kutya szervezete a nagy
hidegben.
Az antirezisztens stratégia természetesen egy összefüggő rendszer, melynek számos összetevője van.
Hallottunk vízüvegről, amely hatékony szer lisztharmat ellen, kókuszszappanról, ami még a lisztharmattól megtámadott
szőlőt is úgy mossa le, hogy nem marad utána foltosodás és nem reped ki később sem a szem, narancsolajról, ami
védőbevonatot képez a növényen, ragadozó atkákról, melyek megeszik nemcsak a káros atkákat, de tojásaikat is,
feromónos drótról a molyok elleni védekezéshez, meg pókokról, katicákról, madarakról, fátyolkákról, melyek mind segítenek
a szőlővédelemben, ha nem öljük meg őket – és idővel magunkat – környezetpusztító kémiai anyagokkal.
Legyen vége a vegyszerek uralmának! – adta ki a jelszót Tamašek mérnök az előadáson, s akik ott voltak,
azoknak elég meggyőző volt, amit mondott. További tájékozódást, ismerkedést mindenesetre megér a dolog. Aki tehát
többet és konkrétabbat akar tudni a módszerről, szerekről, beszerzésének módjáról, érdeklődjön Vörös Benőnél. Ő is
szépen elmondja, de ástványi szőlője, ahol tavaly már a biológiai növényvédelmet alkalmazta, még nála is beszédesebb
volt. Egészséges fürtjeivel, leveleinek élénk színével szigetként zöldellt a betegség súlytotta parcellák között.

Az internet, vagy a digitális TV
műsorok vételével kapcsolatos
információk, valamint
számítógép karbantartás,
szerelés:
0918 774 241, 0905 306 918

Gyors, megbízható, korlátozás
nélküli internet!
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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
k ö z ö s s é g
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 Hídklub 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!

5.OLDAL
Felhívjuk a figyelmet, hogy
Bábi Zoltán Végzetes
örökkévalóság című könyve a
Trikolor irodában kapható.

Iskolai
hírek
✦ Hollósi Csaba, 3. osztályos tanuló Március
4-én a Tompa Mihály Szavalóverseny
Bátorkeszin rendezett fordulóján vett részt,
ahol teljesítményét ezüst sávval jutalmazták.
A felkészítő tanár Vasas Renáta volt.
✦ Március 17-én alsó tagozatos tanulóink a
győri társulat Lúdas Matyi előadását
tekintették meg a komáromi Jókai
Színházban.
✦ A negyedikes diákok számára rendezett
„Poznaj slovenskú reč“ verseny járási
fordulóján Szabó Erik a 4. helyet szerezte
meg. A megmérettetésen 10 iskola legjobb
negyedikes szlovákosai vettek részt.

A 6. osztályos Tücsök Tibi verssel szerzett
örömet testvérének Veroninak. A szerző
szíves engedelmével közöljük a
költeményt.

Szülinap

Jó ez a kép. Olyan benyomása van az embernek,
mintha Szabad Nép félórát látna az ötvenes évek
Magyarországából: Rákosi elvtárs beszédét izgatottan
olvassák az üzem dolgozói… Persze itt teljesen másról van
szó. A „Tanuljunk az Új Szóval” mozgalom jóvoltából a lap
rendszeresen eljut iskolánkba, a diákok pedig ingyen és
bérmentve kapják kézhez példányait. És mi ezzel a
kezdeményezők célja? Csupán annyi, hogy olvasó emberré
nevelje fiataljainkat, s ha már azok lesznek, akkor lehetőleg
egyetlen magyar napilapunkat, az Új Szót olvassák.

Hazajöttem, s nyomban gondolkodni kezdtem,
Mit kapjon tőlem a drága nővérem
Ajándékot nem vehetek, mert nincsen rá
pénzem,
De majd rajzolok – mondtam – s elkezdtem
szépen
Rájöttem ez nem lesz jó, így tovább kerestem
Tanuljak verset? – gondoltam merészen
Nem találtam verset, ezért ezzel leplek meg,
Költöttem egyet, szerintem jó lett
De nem fogom villogtatni szerénységemet,
Térjünk hát a tárgyra, Te vagy a szülinapos,
Ezért most kívánok Neked boldog szülinapot.
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60 éve indult újra
a magyar nyelvű
oktatás
A történelemkönyvek a nagy emberek tetteiről,
múltunk főszereplőiről szólnak, pedig a
győztes csatákat sokszor nem a hadvezérek
stratégiája, hanem a névtelen katonák
hősiessége, bátorsága dönti el. 1945-ben
nem kellett tovább a háborúra gondolni, de a
felvidéki magyarság számára a békeidő olyan
megpróbáltatásokkal köszöntött be, hogy
továbbra is nagy szükség mutatkozott a „közkatonák”, az
egyszerű emberek erejére, kitartására. Enélkül nem
lehetett volna csatát nyerni iskolafronton. Az 1945. április
5-én kihirdetett kassai kormányprogram ugyanis a
németekkel együtt háborús bűnösségünket mondta ki, s a
kollektív jogfosztás többek között iskoláink kivétel nélküli
bezárását hozta magával. Ettől kezdve az oktatás hosszú
éveken át csak szlovák nyelven folyhatott, s folyt volna ki
tudja meddig, ha a hatalom nem az egyszerű emberek
gerincességével, nyelvéhez, kultúrájához való
ragaszkodásával találja magát szembe. Voltak falunkban
is olyanok, akik évekig szabotálva az intézkedést, inkább
nem járatták iskolába gyereküket, mások pedig
aláírásokat gyűjtöttek, s ahol tudtak a maguk módján
tiltakoztak a jogfosztással szemben.
Ez a történelmi szituáció faragott igazi hétköznapi
hőst Mocsi Zsigmondnéból is, aki a legelszántabbnak
bizonyult a helyi szülők közül. Vette a bátorságot és az
anyanyelvi oktatás visszaállítását kérelmező petícióval a
kezében néhány társával felkerekedett 1949-ben, s meg
sem állt a nyitrai tanfelügyelőség ajtajáig. Bekopogott, s
ahogy tudta, előadta mondandóját. Hogy milyen
fogadtatásban volt része, sajnos már nem kérdezhetjük
meg tőle, de talán el tudjuk képzelni a jogfosztó hatalom
képviselőinek arroganciáját az egyszerű falusi
asszonyokkal szemben. Persze nem az ő bátor kiállásán
múlott a hamarosan bekövetkező enyhülés, nem neki
köszönhető, hogy 1950-ben végre visszaállították
falunkban a magyar iskolát. A lapokat jóval feljebb
keverték és osztották, mint a kerületi tanfelügyelőség, és
Mocsi Zsigmondné sem volt több, mint egy egyszerű
magyar anya. Csupán egy szerető szülő, aki azt kívánta,
hogy gyerekei magyar verseken és énekeken nőjenek fel,
hogy anyanyelvükön tanulják az egyszeregyet és a
betűvetést. Ezért felvállalta azt, amit a kötelességének
érzett, s képviselni merte, amit minden mocsi akart. Biztos
vagyok benne, ha nem lett volna sok-sok Mocsi
Zsigmondné Dél-Szlovákiában, ha nem lettek volna hozzá
hasonló hétköznapi hőseink, akkor nem szerveződött
volna meg 1950-ben egy olyan felvidéki magyar
iskolarendszer, amely ma már egyetemet is magáénak
mondhat, s ami nélkül gyerekeink talán az esti mesét is
večerníčeknek mondanák. A 60. évfordulóra emlékezve
hajtsunk ezért fejet minden, magyar oktatás mellett azóta

is kitartó, anyanyelvéhez hűen ragaszkodó szülő előtt.
Azok az idős pedagógusok, akik március 25-én,
az alapiskola évfordulós ünnepi megemlékezésén részt
vettek és emlékeikről beszéltek a gyerekeknek, szintén
hősök a maguk módján. Évtizedeken át szeretettel és
tisztességgel tanítottak falunkban, generációk nőttek fel a
kezük alatt, akik közül sokan már maguk is nagypapák és
nagymamák lettek. Visszatekintésükből idézünk fel
néhány gondolatot.
Szabó Gyuláné: „Iskolánk 1965-1978 között élte
fénykorát. Párhuzamos osztályok voltak, pezsgett az élet.
Délutánonként zengett a dal az énekkari próbákon, a
sportpályán pattogott a labda, a tornateremben szólt a
hegedűszó, ahol a tánckar próbái folytak. A tánccsoporttal
rendszeresen felléptünk a körzeti és járási versenyeken,
Kolozsnémán és Gombaszögön is. Az iskolának annak
idején komoly turisztikai felszerelése volt: sátrak,
bográcsok, hálózsákok stb. Az utolsó heteket táborozással
töltöttük. Öröm volt nézni, ahogy a gyerekek főztek, jó
étvággyal ebédeltek, játszottak, fürödtek”.
Böszörményi Jánosné: „28 évig tanítottam a felső
tagozaton magyar nyelvet, oroszt és zenei nevelést, majd
az alsó tagozaton folytattam. Főleg a magyar nyelv
oktatásában értem el kiváló eredményeket. A didaktikus
tesztek és tanulóim visszajelzései is ezt igazolják. Boldog
voltam, ha az irodalmi műveken keresztül gondolatokat
ébreszthettem, gazdagítva tanítványaim lelkivilágát.
Fegyelmeznem alig kellett, ennek titka: soha senkit nem
hagytam feladat nélkül”.
Szabó József: „1965-ig az oktatás több épületben
folyt: a régi református és katolikus iskolában illetve a
tűztoronyban. Emlékszem a diákok több csínytevésére is,
például mikor kiszedték a tűztorony fa lépcsőfokait, hogy a
tanító ne tudjon felmenni az emeleti tanterembe, vagy
mikor betömték a kályhacsövet, hogy a füst miatt
szüneteljen egy időre a tanítás. Nagyon kedves emlékek
fűznek az általam vezetett citeracsoporthoz is. Egy
alkalommal kitaláltuk, hogy a versenyen „M” betűs
kitűzőkkel lépünk fel. A zsűri kérdésére megmagyaráztuk
az okát. M, mert „Mákvirág” csoport a nevünk, M, mert
Mocsról jöttünk, s M, mert magyarok vagyunk”.
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Tűzoltó évz
á ró

Ismerik a viccet? A rendőr telefonál a tűzoltóknak:
- Halló! Segítség, ég a kapitányság!
- És hogy jutunk el önökhöz?
- Miért, nincs már meg a piros autójuk?
Ha ne adj Isten a mocsi tűzoltókat riasztanák hasonló helyzetben, akkor akár két
szép piros autó is
kigördülhetne az elegáns új szertár garázsából. Igen a szertárból, mert örömmel jelenthetjük, hogy egy kis átalakítás után
befért mind a kettő. Önkéntes testületünk ezek után büszkén veheti birtokába az épületet, s alakíthatja ki kedvére az
egész környéket szolgáló főhadiszállását. Meg is érdemlik a méltó körülményeket, hiszen ne feledjük, hogy szabad
idejüket áldozva, társadalmi munkában szerelnek, gyakorolnak, és ha szükség van rá, segítenek a rászorulókon. Nem kis
szó ez, különösen ha tudatosítjuk, hogy például Madaron, Búcson, vagy a háromszor nagyobb Bátorkeszin nagy
erőfeszítések ellenére sem sikerült létrehozni a helyi szervezetet.
Az örömteli szavak után azért halkan hozzáteszem, ezzel a „kigördüléssel” nem árt egy kicsit óvatosabban
bánni. Nemcsak azért, mert a szóban forgó autók
messze vannak napjaink csúcstechnológiájától, hanem
mert egyelőre megfelelő sofőr sem termett beléjük.
Egyeseknél a képzettség és tapasztalat hiányzik, mások
pedig, akik alkalmasak lennének a feladatra, többnyire a
Mindjárt Jövök Kft-ben dolgoznak.
Orosz Jenő, a tűzoltótestület elnöke, a március 20-án
tartott évzáró taggyűlésen osztotta meg ezt a gondot a
hallgatósággal, ami mellett az elmúlt év eseményeit és a
közeljövő terveit ismertette. A legfontosabb – állapította
meg – hogy tüzet szerencsére tavaly sem kellett oltani.
Ebből következően a 2010-es év a korábbiakhoz
hasonlóan telt el. Leginkább versenyek segítségével
tartották formában magukat, tavaly a hagyományos
járási versenyen és a süttői megmérettetésen
A túrópörkölt, am
ely csülökből, kö
szerepeltek. „A járási versenyen – értékelt az elnök –
römből,
disznó orrból és
laskagombából ké
szokás
szerint
elsők
lettünk,
csak kár, hogy a helyezést két egyessel írták.”
szült.
Az elméleti képzést egy központi iskolázás szolgálta, melyen Pataki Attila és ifj.
Antal Mihály vett
részt. Mivel az ördög, pontosabban a vörös kakas soha nem alszik,
a tagságnak szüksége van a gyakorlatra. Célként fogalmazódott meg, hogy 2011-ben a felnőttek legalább 3-4,
a gyerekek legalább 2 versenyen vegyenek részt. Az elnök örömmel állapította meg, hogy nem fenyegeti kihalás az
önkéntes mozgalmat, reményteljes fiatalok sora biztosítja az utánpótlást. A testület keretei között bontogatja már
szárnyait ifj. Antal Mihály, ifj. Boros Zoltán, ifj. Egyeg Zoltán, Novosádek Patrik, Takács Lóránd, Péter Dezső, Püsky
János és Tücsök Dávid is.
A szervezet tevékenységét Banai Tóth Pál polgármester örömmel és elismeréssel nyugtázta. Kiemelte az
egyesületek, köztük a tűzoltók szerepének fontosságát Dunamocs életében, melyek tartalmas elfoglaltságot nyújtanak,
aktivizálják a lakosságot, találkozások színteréül szolgálnak és színesítik a települési rendezvényeket. A tűzoltóknak
emellett megvannak az eszközeik, hogy segítsenek, ha baj van. Mindebből logikusan következik, hogy minél több civil
szervezet tevékenykedik egy településen, annál jobban működik az a közösség. Számít tehát munkájukra nemcsak az
önkormányzat – hangsúlyozta a polgármester – de falunk egész lakossága is.
A taggyűlés felemelő pillanatokkal zárult. A résztvevők áhítattal fogyasztották el Szuri Lajos főztjét, tűzoltóink
hagyományos túrópörköltjét. A specialitásról az illusztris vendégek, Škrivanek Árpád, a járási önkéntes tűzoltótestület
igazgatója, Zahorcsek Zoltán járási elnök és Bélai János járási vezetőségi tag is elismerően nyilatkoztak.

Május a szerelem hava!

‣ Az önkormányzat lehetőséget kínál jubiláns házaspárok részére eskütételük
megújítására.
‣ Az eseményre ünnepélyes keretek között a nagy eskető teremben kerül sor
2011. május 28-án, szombaton 15.00 órai kezdettel.
‣ Várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik kerek (5, 10, 15, 20, stb.)
évfordulójukat ünneplik ebben az évben.
‣ Jelentkezni a községi hivatalban lehet április 25-ig.
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”Zöld szemmel”
A természet mindenkié! Régi nagy igazság ez,
csupán egy aprócska gond jár vele: amíg a közös áldás
örömeiről van szó, addig valóban mindenki magáénak
érzi, de amikor a gondoskodásról, akkor már csak
kevesen hiszik azt, hogy éppen nekik kéne tenni valamit.
Gazda kell tehát mindennek! Gazda, amely szemmel
tartja, felügyeli, óvja a közös kincset, s ha szükség van
rá, akkor intézkedik, cselekszik. Amikor 2003-ban
megalakult a helyi horgászegyesület, akkor a mocsi
Dunának, Duna-partnak végre ilyen régóta áhított
gondos gazdája termett, melynek hét éves tevékenysége
bizonyítja, hogy nemcsak azzal törődik mi kerül
horgászainak szákjába, hanem a környezetvédelem is
látókörébe tartozik.
Sokak véleménye, hogy a Mocs és Karva közti
terület valóságos földi paradicsom, a szlovákiai Dunaszakasz egyik legszebb része. Idegenek tömegei
ismerték fel ezt, és járnak ide nyáron horgászni, fürödni,
kikapcsolódni, itt teszik vízre motorcsónakjaikat, itt verik
fel sátraikat. Volt, aki közel száz autót számolt meg egy
alkalommal, köztük távoli járások jelzéseivel. Ez persze
jó is nekünk meg rossz is. Ha majd egyszer sikerül
kihasználnunk a növekvő idegenforgalom lehetőségeit,
akkor mindannyiunknak hasznos lesz, de az érem másik
oldala egyelőre sajnos hangsúlyosabb. A nagy nyári
jövés-menést a lestrapált természet és az itthagyott
szemétkupacok jelzik.
Március 5-én, mikor a horgászegyesület évzárót
tartott, Szegi Tibor egyesületi elnök beszéde kiemelten
foglalkozott a környezet megóvásának kérdésével.
Szavaiból világosan kitűnt, hogy a horgászegyesület
felvállalta a problémát – mindmáig egyedüli
szervezetként a faluban – s jó gazdaként figyel,
cselekszik, küzd a szép dunai környezet megóvásáért.

Itt a tavasz, horgászaink nem tétlenkednek tovább.
Horgásztanya épül a Kőfal közelében.

- avagy horgászegyesületünk
példamutatása

„2010-ben is, jó szokásunkhoz híven – fogalmazott az
elnök – brigáddal kezdtük az új évet. A Dunapart
megtisztítása volt a fő feladat. Nagyon lelkes csapat
verbuválódott össze, amely 32 zsák szemetet távolított
el, főleg műanyag flakonokat. Alapvető, és minden
évben visszatérő probléma a szemetelés. Sajnos több
horgásznak sem okoz gondot az eldobott flakon,
műanyag zacskó a horgászhelyen. Különösen
a vendéghorgászokra jellemző ez a magatartás.
Tudomásul kell venni, hogy a horgász köteles maga
körül rendet tartani, ezt előírja a szabályzat. Aki ezt nem
hajlandó megtenni, komoly szankciókra számíthat. Ez
évtől horgászőreink fokozottan odafigyelnek majd erre
a problémára. Második brigádunkra március 22-én került
sor, amikor a bejárók megtisztítása volt a cél. Sikerült
rendbehozni a kubikgödrök bejáróját is.“
Szegi Tibor a brigádmunka mellett az egyesület
2010-ben sorra került egyéb megmozdulásairól is
beszámolt. Eszerint tavasszal Vasas Mihály vezetésével
a gyermekhorgászoknak tartottak iskolázást
halbiológiából, horgászetikából, nyáron pedig
ivadékokat telepítettek a Dunába. 10.000 ifjú angolna,
5.000 harcsa és 5.000 csuka került a mocsi vízbe. Az
egyesületi vezetők részt vettek azon az izsai akción is,
mikor 2.000 előnevelt, 25 cm-es kecsegét engedtek
szabadon. A szervezet étellel-itallal szolgáló sátrat
állított a május 1-jén tartott ünnepségen, a Csokonai
Alapítvány által rendezett gyermeknapon és a Hídverő
Napokon, valamint megrendezték hagyományos júliusi
horgászversenyüket, ahol csapatban és egyéniben is
összemérhették erejüket a sporttársak.
A 2011-es évre hasonlóan gazdag, eredményes
évet kívánunk horgászainknak!

Ez a gusztusos tanya pedig már évek óta pihenőhelyet
nyújt tulajdonosa számára.

Emésztő- és szennygödör szívatást vállal Simsik István. tel.: 0903 406 008.
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Fecskék és kék vércsék
Észrevették, hogy sokkal kevesebb a fecske
Mocson, mint akár 10 évvel ezelőtt? A házak eresze alatt
sem látunk már annyi fészket, s ősszel a drótokon sincs
olyan nyüzsgő gyülekezés, mint régebben. A helyzet
fecskefronton bizony elég aggasztó. Egy tudományos
felmérés szerint 2000 és 2010 között a molnárfecskék
állománya 65%-al, a füstifecskéké 44%-al a partifecskéké
pedig 30%-al csökkent! Vajon mi lehet ennek a drasztikus és
hirtelen változásnak az oka? A kérdés régóta foglalkoztatott,
ezért fel is tettem a szenvedélyes madarász Németh
Zoltánnak, akivel terepmunkája után futottam össze a
faluban. Zoli Hetényen él, s neve valószínűleg nem hangzik
ismerősen, de ha azt mondom, hogy a Bellabás Elvira fia,
akkor rögtön érthetőbbé válik, hogy miért éppen Mocs
határában madarászott e szép márciusi napon.
Szóval Zoltán szerint leginkább a következő
tényezők játszanak közre a fecskeállomány csökkenésénél:

azonban az utóbbi évtizedekben a vetési varjak az
indokolatlan üldözések miatt igen csak megritkultak,

Mocson is vannak madárbarátok. Ez a cinkéknek
kitett fészekodú az Ástvány alatti ligetben található.

Kék vércse
1. Összeomlott a nagyüzemi és háztáji állattartás
szinte egész Közép-Európában. Nincsenek már
istállóinkban szarvasmarhák, és újabban a disznók is csak
mutatóban maradtak néhány falusi ólban. Emiatt kevesebb a
légy, a rovar, ami a fecskék fő tápláléka. Táplálék hiányában
pedig nincs rá okuk, hogy megtelepedjenek ereszeink alatt.
2. Sokkal gyakrabban adódnak szélsőséges
helyzetek az időjárásban, mint régen. Ha nyáron 8-10 napig
hideg, csapadékos, szeles idő köszönt ránk, akkor elbújnak
a rovarok, a fecskék pedig legyengülnek, elpusztulnak.
2007-ben milliós fecskepusztulás volt Magyarországon a
tartós nyári hideg miatt.
3. Fecskéinknek minden évben kétszer át kell
repülniük nemcsak a Földközi-tengert, de a Szaharát is. A
globális felmelegedés miatt a Szahara egyre szárazabb és
egyre nagyobb, a fecskék pedig egyre nehezebben
birkóznak meg az átrepülés kihívásával. Tömegesen
pusztulnak el a szomjúságtól és fáradtságtól.
Persze a fecskék mellett arra is rákérdeztem, miért
jött Mocsra madarász terepruhában, ládákkal megrakott
autóval?
Kék vércsék számára hoztam költőládákat a
szlovák madártani egyesület megbízásából – válaszolta.
Tudnivaló, hogy a kék vércse nem épít fészket, ezért más
madarakét, leggyakrabban vetési varjúét foglalja el. Mivel

lecsökkentek a kék vércse fészkelési lehetőségei is. Itt
jövünk mi a képbe azáltal, hogy műfészkeket helyezünk ki
számukra olyan területekre, melyek megítélésünk szerint
alkalmasak lehetnek a fészkelésre. Fontos, hogy viszonylag
zavartalan legyen a terület, megfelelő mennyiségű táplálék
álljon rendelkezésre (sáskák, szöcskék, kétéltűek stb.)
magasfeszültségű vezetékek lehetőleg ne legyenek. Idén az
SOS/Bird Life Slovensko 150 költőláda készítésére kapott
pénzt pályázat útján, ebből raktunk ki néhányat a Búcshoz
közeli területre. Persze az egy másik kérdés, hogy ebből
mennyit foglalnak majd el a madarak. Mivel más madárnak
sincs kitéve a tilos tábla, beköltözhet a jóval gyakoribb vörös
vércse, vagy az erdei fülesbagoly is. Jelenleg a
Szlovákiában fészkelő kék vércse állomány nagyon
alacsony, kb. 20-100 pár. A komáromi járásban csak egy
helyen ismert a fészkelése, ott is csak 3 pár költ.
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LELKÜNK

TÁJÁN

Húsvéti hit
"Ne légy hitetlen, hanem hívő." János 20:27.
A mai ember a maga módján ünnepli meg
Húsvétot. A népszokásokhoz ragaszkodva többet
megenged magának ételből, italból és szórakozásból,
mint máskor. A külsőségek adottak, csupán a
Feltámadott Megváltóban való hit hiányzik. Vagyis
éppen a húsvét lényege hiányzik, ugyanis nincs igazi
húsvét a feltámadás hite nélkül. Az ember sok mindent
elfogadhat a keresztyén tanításból. Hisz Jézus
születésében, megváltói munkájában, sőt még
kereszthalálában is. De Jézus feltámadását, s ezzel
együtt testünk feltámadását nehezen tudja elfogadni.
Tamás a mai ember képviselője Jézus
tanítványai között. Amikor társai örömmel újságolták
neki, hogy látták a feltámadt Mestert, ő szomorúan
ingatta a fejét: „Ha nem érintem meg ujjammal a
szegek helyét, nem hiszem.” Miért olyan nehéz
elfogadni a feltámadást? Azért, mert ellene mond a
tapasztalatnak, hogy a halálból nincs visszaút. Az
értelem ezen nevelődött, s ami ezzel szemben áll, azt
nem hajlandó elfogadni.
A másik ok a kétkedésre az, hogy Tamás és
mi is személyesen akarunk meggyőződni a feltámadt
Jézus valóságáról. Itt nem segít az, amit mások
tapasztaltak vagy hittek. Jézus megérti ezt,
hitetlenkedő tanítványáért ismét megjelenik, hogy az
személyesen győződhessen meg a feltámadás
valóságáról. Amikor Tamás ujjait Jézus sebeibe

Bibliaverseny
Gyermekeink már hosszú évek óta rendszeres
résztvevői a Jókán megrendezésre kerülő
bibliaversenynek. Február utolsó szombatján is
izgatottan indultak, mivel érezték, hogy a korábbi
években elért szép eredmények őket is kötelezik a jó
helyezések elérésére. Erre a versenyre három
egyházmegye alapiskolásait várják, vagyis Pozsonytól
Ipolyságig a legügyesebb csoportok készülnek rá.
Rövid áhítat és éneklés után kezdődik a verseny. A
kiértékelésre ebéd után a templomban nagy izgalmak
közepette várt a több mint 200 lelkes ifjúság.
Gyermekeinknek nem kellett sokáig várakozni. Az alsó
tagozatosok ugyanis a 18 csoportból a második helyen
végeztek. Itt Antal Enikő, Molnár Ákos, Rácz Lili és
Szabó Erik képviselt bennünket. A felső tagozatosok
pedig a 22 induló csoportból a harmadikok lettek Dobai
Kinga, Kele Fanni, Lajos László, Rácz Fanni és Stefánik
Vivi jóvoltából. Mindenki szép ajándékot kapott.
Hazafelé pedig miután átnézték a versenylapokat, már
a következő bibliaverseny időpontja után érdeklődtek.

helyezi, fölismeri a kereszten meghalt Mesterben a
feltámadt Krisztust és boldogan kiált: „Én Uram és én
Istenem!” S ekkor Jézus valami fontosat mond, és ezt
már nekünk, és minden kor kétkedőjének is mondja:
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Mit jelent ez?
Talán valami vak hitet, vagy az értelemmel
szembehelyezkedő magatartást? Nem. Az Úr Jézus itt
a megismerésnek egy másik lehetőségét ajánlja:
Tamás a hitetlenségből tapasztalás révén érkezett el a
hithez. Aki hisz a feltámadt Krisztusban, az tapasztalja
meg az Ő valóságát, hatalmát és vezetésének erejét.
Ez a hit azonban nem egy filozófiai álláspont,
hanem „gyermeki bizodalom”. A hit egzisztenciális
döntés Jézus mellett. A hitben járó ember megérti,
hogy értelmünk véleménye nem a végső szó élet és
halál kérdésében. Megérti, hogy Isten teremtő ereje
nagyobb, mint a halál romboló ereje. Megérti, hogy
Isten, aki a semmiből teremtett minket, képes arra is,
hogy újjáteremtsen egy marék hamuból vagy éppen a
semmiből. Hogy ezt Isten megteheti, arra bizonyíték az
Úr Jézus feltámasztása, aki meghalt a golgotai
kereszten, mégis örökké él. Ne feledjük: Csak a
húsvéti hittel rendelkező ember lehet tartósan boldog e
földön, mert számára megoldódott a halál rejtélye és
rettenete; s ezzel lehetősége nyílt egy félelemmentes,
a mennyei boldogság felé tartó életre.

A Föld órája
Pénteken este a korábbi Facebook-os
egyeztetés után döntött a református ifjúság, hogy
falunkban is megszervezik másnap, vagyis március 26án este a Föld órája figyelemfelkeltő alkalmát. A
teremtettség megőrzésére, vagyis a természet
védelmére szervezett világméretű akcióba ebben az
esztendőben már 133 ország kapcsolódott be. Este 8
órakor volt a gyülekező a téren, ahol frissen sült
pogácsa ropogtatása és Tücsök Niki gitárkísérete
mellett gyúltak a mécsesek, hogy később különböző
szimbólumok születhessenek fényükből (felvételek a
Facebookon). 20:30-kor elsötétült a főút egy órára
(köszönet érte a polgármester úrnak), amit üdvrivalgás
fogadott. Mivel meglehetősen hűvös este volt, az est a
parókián folytatódott gyertyafényes éneklés mellett.
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Ünnepi alkalmaink:
- nagypéntek - április 22., 17:00 – legátus

11.OLDAL
Szeretettel hívok mindenkit rendszeres alkalmainkra:

(Udvardi Éva), a gyermekek és az ifjúság

Istentisztelet

- vasárnap

10:00

szolgálatával
- húsvét - április 24., 10:00 – Dobai Sándor és a

Vasárnapi iskola
Bibliaóra

- vasárnap
- szerda

11:00
18:00

gyülekezeti énekkar szolgálatával; majd
úrvacsora
- április 24., 14:00 – Kalocsai Alexandra

Énekkarral egybekötött bibliaóra
Ifjúsági bibliaóra

- csütörtök
- péntek

- április 25., 10:00 – legátus
- anyák napja - május 1.

19:00
19:00

Dobai Sándor

Tavasszal még veretlenül!
Bogya/Gellér – Dunamocs 1:2
DFC: Bernáth P. – Marikovecz L., Vörös P., Banai Tóth I.,
Virág A. – Pálik M., Lajos E., Nagy S., Asbóth A., (Simsik
A.) – Lajos A., Tóth P. (Tücsök D.)
Gólszerzőink: Nagy S., Lajos A.

azt az egy győztes gólt nem sikerült valahogy bepréselni.
Minden játékos végig nagyszerűen küzdött, kiadta utolsó
erőtartalékait is. A csapat teljesítményével maximálisan
elégedett vagyok.

Bogyarét - Dunamocs 1:1
Banai Tóth István, játékosedző: Látszott a fejlődés a
csapaton, de még nem értük el igazi formánkat. Külön
öröm számomra, hogy az elvégzett edzésmennyiség
végre kezdi meghozni gyümölcsét, végig bírtuk erővel a
találkozót. Az eredménnyel természetesen elégedett
vagyok, de hozzá kell tennem, hogy a szerencsével sem
álltunk hadilábon. Voltak olyan periódusok, mikor az
ellenfél erős nyomás alatt tartotta kapunkat, de
megúsztuk gól nélkül. A 31. percben mi szereztünk
vezetést. Egy kapu előtti kavarodás után a labda Pálik
Misihez került, aki a kapufát találta el, de a kipattanót
Nagy Sanyi magabiztosan a hálóba helyezte. A bogyaiak
a 45. percben kiegyenlítettek, de a gól nem tört le minket,
sőt mondhatom inkább felrázta a csapatot. Ebből is
látszik, hogy van már tartása a gárdának. A 68. percben
született a győztes gól, mikor Asbóth Attila elszaladt a
szélen, s beadását Lajos Attila egy csel után 20 méterről
a hálóba lőtte. Sajnos a győztes gól szerzőjét 4 perc
múlva második sárgája miatt kiállították. Értékelésem
szerint ez a meccs a csapat egységének,
fegyelmezettségének a diadala volt.

Dunamocs – Dunaradvány 0:0
DFC: Bernáth P. – Marikovecz L., Vörös P., Banai Tóth I.,
Virág A. – Tücsök D. (Takács G.), Lajos E., Nagy S.,
Asbóth A. (Zsemlye T.), - Pálik M., Tóth P. (Gula D.)
Banai Tóth István: Nagy iramú volt a mérkőzés, és bár a
nézők nem láttak gólt, azt hiszem jól szórakoztak. Az első
félidőben a radványiak játszottak jobban, de a
másodikban egyértelműen nekünk állt a zászló. Kár, hogy

DFC: Bernáth P. – Takács G., Banai Tóth I., Vörös P.,
Marikovecz L. - Nagy S., Tücsök D., Gula D., Asbóth A. Lajos A., Pálik M.
Gólszerző: Banai Tóth István
Banai Tóth István: Tizenegyesből szereztünk vezetést,
mivel egy kapu előtti kavarodás során Lajos Attilát
szabálytalanul szerelték. Az első félidőben mi játszottunk
jobban. A második félidőben a hazaiak ráhajtottak az
egyenlítésre, s ekkor már ők voltak enyhe
mezőnyfölényben. Az 55. percben egalizálták az állást.
Voltak még veszélyes kontráink, helyzeteink, de ezeket
nem tudtuk kihasználni. Közülünk Lajos Attila sárga lapot
kapott, de az ellenfél nagyobb idegességét jelzi, hogy a
mérkőzés hajrájában két hazait is kiállítottak második
sárgája miatt.

Házi góllövőlista:
1. Pálik Mihály 7 gól
2. Püsky János 4
3. Tóth Péter 3
4. Tücsök Dávid 2
5. Nagy Sándor, Lajos Attila, Takács Lóránt 1

Edzéslátogatás a tavaszi idényben:
1. Banai Tóth I. 25 alkalom
2. Simsik Attila 22
3. Dóczé Ödön 20
4. Takács G. 18
5. Pálik M., Tóth P. 17
6. Püsky J., Asbóth A., Nagy S. 15
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SPORTHÍREK
❖ Hallották a hirdetést a
radványi meccs előtt? Hosszú idő
után újra szólt a Zelená je tráva! Jól
esett ez a kis retró érzés, eszünkbe
juttatta a régi szép 70-es, 80-as
éveket. Akkor sem játszottunk ugyan
Bajnokok Ligáját, de azért most
aláírnánk néhány akkori jellemzőt:
eggyel magasabb osztály, tuti hazai
győzelmek…
❖ A z F - Pet r o l tá m o g a t á sá n a k
köszönhetően új háló került a
kapukra. Köszönet érte!
❖ A lelátó deszkáit több helyen
kikezdte az idő, így fennállt a baleset
veszélye. A sportszervezet
cselekedett, s kijavíttatta a sérült
részeket.
❖ Hosszútávfutó sportolónk, Kele
Géza kitűnő eredményt ért el
Magyarország legrégebbi
szupermaratoni versenyén, a 19.
Dunamenti Szupermaratonon. A
verseny össztávja 150 kilométer volt. Az első napon a rév-komáromi sportcsarnoktól a párkányi városházáig 52
kilométert futottak az atléták, a második napon Párkánytól Vácig 56 kilométert, a harmadik napon Vác főterén, illetve
a dunaparti körpályán 42 kilométert. A tizenöt indulóból kilencen értek a célba, Kele Géza a 2. helyet szerezte meg.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
❖ Remek utánpótlás bontogatja szárnyait falunkban! Az alsó tagozatosok válogatottja a járási kispályás bajnokság
búcsi selejtezőjén vett részt Mácsadi András vezetésével, ahol az első helyet megszerezve továbbjutott az
elődöntőbe. A búcsiakkal 4:4-et játszottak, a bátorkeszieket pedig 2:1-re verték. Molnár Ákos négy gólt szerzett,
Bertók Tamás kettőt. A tornán a következők vettek részt: Molnár Ákos, Bertók Tamás, Egyeg Csaba, Zsemlye Máté,
Hollósi Csaba, Kurt Döme, Balaskó Kevin.
❖ Az alapiskola kidobócska csapata március 9-én a járási verseny szentpéteri fordulóján vett részt. A lányok a helyi
magyar és szlovák iskola csapataival mérkőztek meg. A vendéglátók élvezték a hazai pálya minden előnyét, de így is
csak izgalmas, és az utolsó pillanatig szoros meccseken győzték le a mieinket. Mindkét mérkőzésen csak egy kis
szerencse, a mocsi szurkolótábor és a hazai levegő hiányzott a sikerhez. Sebaj lányok, gyakoroljatok tovább, s
legközelebb már meglesz a győzelem is! A csapat tagjai a következők voltak: Dobai Kinga, Danázs Bettina, Boros
Aranka, Vrábel Anita, Banai Tóth Kincső, Rácz Fanni, Szuri Katalin, Nagy Emese, Kele Fanni, Stefánik Vivien,
Szarka Vivien.
Szakközépiskola
Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
Tudatja a Tisztelt érdeklődőkkel,
hogy a 2011/2012-es tanévben a következő szakokat nyitja meg:
3-éves
4569 2 00 virágkötő – berendező,
4529 2 00 parktervező – rendező, 6445 2 00 szakács, 3355 2 00 asztalos
4-éves érettségivel végződő szak
4211 6 13 kertészet – parképítés, parktervezés - szakirányzattal,
4210 6 08 agrárvállalkozó – mezőgazdasági manager – szakirányzattal
2-éves felépítményi nappali szak
4511 4 00 kertészet, 6403 4 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
6421 4 00 közétkeztetés
Érettségivel rendelkezők számára nappali tagozaton szakérettségit nyújtó 2 éves
4511 6 16 kertészet – parképítés, parktervezés szakirányú képzést biztosítunk.
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