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Karácsony mai üzenete
Karácsony a legbensőségesebb ünnepünk. Sajátos hangulata, melegsége és üzenete van. Közeledtével felidéződnek a régi
kedves emlékek foszlányképei, a behavazott szülőházak udvarai és a szobák berendezései. Felbukkannak gyermekkorunk
karácsonyainak soha el nem múló csillogásai. Már a hangulata is szebbé teszi az életet. A dermesztő szél elől behúzódunk,
közelebb ülünk a cserépkályhához és egymáshoz. Előre eltervezzük: kinek, mivel kedveskedünk, mi kerül majd az asztalra.
Számba vesszük, kiket hívunk meg, és kikhez megyünk el. Mindenki kedvesebb és nagylelkűbb szeretne lenni. Karácsony
jelentősége a betlehemi jászolbölcsőben fekvő gyermekben rejlik, aki Istennek emberi testbe öltözött jóságát, kegyelmét és
szeretetét jelenti. Isten azért küldte el Szent Fiát, hogy általa az ember bűnbocsánatot és örökéletet kaphasson. Ez mindazok
ajándéka, akik hit által elfogadják Őt.
Figyeljük csak meg: minden, ami fontos, értékes és jelentős az életünkben, az Isten ajándéka. Az életünk, a társunk, a
gyermekeink, a testvéreink és a barátaink; sőt a tehetségünk, a képességeink is mind csak úgy adattak nekünk – kegyelemből.
Isten még a legnagyobb ajándékot, az örökéletet is ajándékba kínálja az embernek. Ezt az ajándékot hit által bárki átveheti. János
így tesz erről tanúbizonyságot: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3:16). Az
első karácsony óta egy láthatatlan vonal húzódik
végig az emberiség történetén. Ez kettéosztja az
emberiséget: azokra, akik örömmel fogadják el
Istennek Jézusban adott ajándékát, és azokra, akik
ezt fanyalogva elutasítják.
A
legsürgősebb
feladatunk
felismerni
a
betlehemi gyermekben a Messiást, a Megváltót. Ez a
felismerés, ez a hit, ez a meggyőződés azután
gyökeresen
átalakítja
az
életünket,
a
világszemléletünket és az értékrendünket: újjá szül
bennünket! Így tudunk jó gyümölcsöket teremni
bőségesen Isten dicsőségére és felebarátaink javára.
Ilyen hittel tudunk egy kicsit hasonlókká válni a
szerelmesekhez, akik önmagukat feláldozva is
igyekeznek örömet szerezni választottjuknak. Így
leszünk képesek szeretetben elhordozni nemcsak
azokat, akik hozzánk közel állnak, hanem a hozzánk
ellenségesen viszonyulókat is.
Így legyen mindnyájunknak igaz karácsonya!
A dunamocsi Betlehem

A tanácsteremből jelentjük

Dobai Sándor

Pénzügyi ellenőrzés. A községi főellenőr az előző vizsgálat során megállapította, hogy nincsenek kidolgozva és a
‣képviselőtestület
által jóváhagyva az úgynevezett előzetes pénzügyi ellenőrzés szabályai. Novemberben ez a hiányosság pótlásra
került, a testület jóváhagyta a kötelező érvényű rendeletet, melyet Ing. Szoboszlai Márta főellenőr dolgozott ki. Ennek értelmében
minden község által működtetett intézményben (községháza, iskola, óvoda, kultúrház, iskolakonyha) van egy pénzügyi felelős,
akinek feladata az ő intézményére vonatkozó számlák ellenőrzése, még a kifizetés előtt. Eddig a számlák kifizetéséhez elég volt,
ha csak a polgármester aláírása szerepelt rajta, mostantól viszont minden számlán két aláírásnak kell szerepelnie: az egyik
polgármesteré, a másik az adott intézmény pénzügyi felelőséé. Ezáltal a községi pénzek mozgása könnyebben és pontosabban
követhető, illetve elkerülhető az indokolatlan számlák kifizetése.
Adók, illetékek a 2012-es évre. A képviselőtestület megtárgyalta a 2012-es évre vonatkozó adók és illetékek mértékét.
‣Bár a község
nehéz pénzügyi helyzetben van, a testület – tekintetbe véve hogy az emberek általános pénzügyi helyzete is nehéz –
egyhangúan úgy döntött, hogy a dunamocsi polgárokra kivetett földadón és ingatlanadón nem
változtat. Jóváhagyta viszont az úgynevezett üdülőzónában (Dunamocs és Dunaradvány között) levő
ingatlanok adójának emelését. Ennek mértéke az ingatlan törvény által meghatározott, hivatalos
értékének bizonyos százaléka. A telkek esetében az adó mértéke 0,7%-ról 1%-ra emelkedett, az
épületek esetében 0,34%-ról 0,5%-ra. (Összehasonlításképpen a faluban az adó a telkekre 0,35 %, az
ingatlanokra 0,07 %).
szemétdíj. A kutyaadó esetében kisebb kiigazításra került sor, az eddigi, évi 3,31
‣euróról 4Kutyaadó,
euróra emelkedik. Ennek fejében viszont a kutyatulajdonosok egy nyakörvre akasztható,
sorszámozott bilétát kapnak. A községházán az adó befizetésekor regisztrálják, ki milyen sorszámú
bilétát kapott. Ez a rendszer több szempontból is hasznos: egyrészt azonnal, ránézésre
megállapítható, hogy az adott kutyára a gazdi befizette-e az adót, másrészt, ha esetleg a kutyus
elkóborol, elég csak a sorszámot leolvasni, és pontosan megállapítható, ki a gazdája.
A szemétdíj esetében szintén minimális kiigazítás történt, az eddigi 11,60 euróról évi 12
euróra emelkedik.
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rendezése. Aktuálissá vált a temetkezések jövőbeli helyszínének kijelölése, hiszen a jelenleg használatos
‣sírhely sorA atemető
végéhez közeledik. Egy esetleges újabb sor megkezdése számos problémát vetne fel – templomtól, halottasháztól
való megfelelő távolság, bejárati kapu közelsége – melyek okán a képviselőtestület napirendre tűzte a kérdést. Döntés egyelőre
nem született, de számos megfontolandó javaslat hangzott el, melyek közül a testület egy későbbi időpontban választja ki a
legmegfelelőbbet.
Az ülés során a következő javaslatok hangzottak el:
1. új sor megkezdése, amely viszont nem a bejárattól, hanem a halottasháztól kezdődően futna a Cifra utca felőli
kerítésig.
2. a Cifra utca felőli kerítés mellett párhuzamosan futó, az eddigiekre merőleges irányú sorok megkezdése, melyek a
templom mögé nyúlnának.
3. a temető leghátsó részébe temetni, közvetlenül a hátsó kerítés mellől indulva.
4. valamelyik hátrébb elhelyezkedő sortól, hozzávetőleg a parcella közepétől kezdeni a temetkezést, fokozatosan
kitölteni az abban található foghíjakat, majd az utána következő sorral folytatni hasonló módon.
A jobb érthetőség kedvéért a javaslatokat az alábbi ábrán is szemléltettük:
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Piacnapok, ügyfélfogadás. Mivel az állami közigazgatás egyre több feladatot hárít át az önkormányzatokra, sokasodik
‣az adminisztratív
munka a hivatalban. Adóügyek, ingatlanügyek, építési engedélyek, környezetvédelmi és fakivágási engedélyek,
anyakönyvi ügyek és hitelesítés, a község számlái és teljes könyvelése, levelezés a járási, megyei és országos hivatalokkal,
minisztériumokkal, kérvények, pályázatok írása és koordinálása, stb. Ez mind a községi hivatal hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy
ezeket a feladatokat – az irodai alkalmazottak számának emelése nélkül – megfelelően el lehessen látni, szükség van olyan
napokra, amikor az irodában zavartalanul lehet dolgozni. A képviselőtestület ezért úgy döntött, hogy más községekhez, pl.
Csallóközaranyoshoz hasonlóan, 2012. január 1-től a keddi és csütörtöki nap nem lesz ügyfélfogadási nap. Ennek köszönhetően
az irodai alkalmazottak jobban el tudják látni adminisztratív kötelességeiket, és hétfőn, szerdán, pénteken nyugodtabban tudnak
foglalkozni a falu lakosainak ügyeivel. Természetesen sürgős esetekben kedden és csütörtökön is van ügyintézés, ezt a
035/7777990-es telefonszámon lehet jelezni.
Jó hír a nyugdíjasoknak. Itt, a Dunamocsi Hírnök hasábjain kérte a nyugdíjasok nevében Szabó tanító néni, hogy az
‣iskolakonyha
a nyugdíjasok részére lehetőség szerint a tanítási szünetek alatt is főzzön. Örömmel tudatjuk, hogy Lajos Erika, az
iskolakonyha vezetője és az önkormányzat között történt egyeztetés után – ahol módosították a szakácsnők és a konyhai
személyzet beosztását és szabadságolását – decembertől már az iskolai szünetek alatt is működik a konyha. Mindez a tavaszi és a
nyári szünetre is érvényes. Pontosabb információt az iskolakonyhán kaphatnak az érintettek.
Új szolgáltatási árszabás. A képviselőtestület a községi
‣szolgáltatások
díját a következőképpen határozta meg:

„Kis színesek“

A temetőben a község munkásai kivágtak két 15 m-es
fenyőfát, melyek gyökere már a közeli sírokat emelte, károsította. A
kivágás bonyolult procedúrájában Csontos Tibor játszotta a
főszerepet, aki felmászott a fára, s motoros fűrésszel a törzset
méteres darabokra vágta. A darabokat kötéllel biztosították, ezért
azok nem eshettek a sírokra. A faanyagot, amely fűtőanyagként
szolgál majd az öltözőben, a sportszervezet kapta meg.
Új módszert alkalmazva hatalmas zsákokba, ún. Big Bagekbe gyűjtötték a községi munkások a lehullott őszi faleveleket. A
módszer előnye az volt, hogy a szél így nem fújhatta szét a
levélkupacokat, s a kocsira rakása, szállítása is könnyebbé vált. 5-6
ember dobta fel Lajos Ernő traktorárának pótkocsijára, illetve
Csicsó Lajos lovas kocsijára a zsákokat, majd a Földásásba
szállították.
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„Télapó itt van…” December 7-én nagy napra
virradtak a dunamocsi óvodások. Elérkezett a nap, melyre már
régen vártak, meglátogatta őket a Mikulás. A gyermekek

izgatottan, kissé megszeppenve fogadták a piros ruhás, hosszú
úton megfáradt Mikulást. A kicsik dalokkal és egy kis jelenettel,
a nagyobbak verssel és dalokkal köszöntötték, amit a
Mikulás örömmel hallgatott, és csomaggal jutalmazta meg
őket. A műsor után ünnepváró kézműves foglalkozás vette
kezdetét, ahol gyermek és szülő együtt készíthetett ünnepi
mécsest, télapót, karácsonyfa-díszt. Izgalmas, élményekkel teli
napot tudhatunk magunk mögött, reméljük a Mikulás
szeretettel gondol ránk és jövőre újra ellátogat hozzánk.
Tallósi Orsolya

5.OLDAL
November 3. hete a népköltészet és a népdal napja.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a népi
hagyományokkal, mert ezzel magyarságtudatukat is erősítjük.
Maga a népköltészet a magyar nyelvvel egyidős, a magyarság
történelme során csiszolódott, és a népzenei hagyomány
anyanyelvünkhöz hasonló érték. Őseink szinte minden témában
énekeltek dalokat, katonaságról, szerelemről, pásztorkodásról,
tájakról, szomorúságról.
„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre” – olvashatjuk
Kodály Zoltán írásaiban.
E jeles nap alkalmából látogatott iskolánkra a
Borostyán együttes, amely a megzenésített versek műfaját
műveli, és népszerűsíti a hangszeres muzsikát, illetve a
költészetet is. A dunamocsi iskola falai között 2011. november
19-én a gyerekek megismerkedhettek a magyar népdal
hagyományaival. Az előadáson nemcsak az alapiskolások vettek
részt, hanem a dunamocsi, illetve a marcelházi óvoda
gyermekei is. A Borostyán együttes nemcsak megzenésített
verseket adott elő, de különböző hangszerekkel is
megismertette a gyerekeket. A gyermekjátékok világába szintén
betekintést nyerhettek, melyeknek előadásába maguk a
gyerekek is bekapcsolódhattak.
Fözö Andrea, Alapiskola Dunamocs

A Mikulás nem csak az iskolában és óvodában járt, de
a főtéren is édességgel örvendeztette meg a gyerekeket. Az
ajándékok támogatói, felajánlói a következők voltak:
Simsik Ilona, Vörös Benő, Kovil s.r.o., F.Petrol, Fodrotex –
Simsik Zsuzsanna, Szegi Etel, Szalay Henrietta, Phoenix Donau
s.r.o., Tavi-Trade spol. s.r.o., MIX Élelmiszer – Grajszky Júlia,
Dunamocs község.

Ismét megrendezésre került az alapiskolában az immáron tradícióvá vált karácsonyváró, melyen kicsik és nagyok
egyaránt megtalálhatták a számukra érdekes programot. Mielőtt kezdetét vette volna a kézműves foglalkozás az alsó tagozat
tanulói megtekinthették A télapó rakoncátlan krampusza című zenés mesejátékot Gáspár Enikő színművésznő előadásában,
majd ellátogatott hozzájuk, illetve a felső tagozatos diákokhoz a Mikulás, és édességgel jutalmazta őket. A kézműves
foglalkozáson mindenki mindent kipróbálhatott, elkészíthetett. A tanító nénik külön-külön asztalnál fogadták az érdeklődő
gyerekeket. Készíthettek mindenféle karácsonyi díszeket tobozból, narancsból, papírból, vagy kézügyességüket megmutatva
papírangyalkákat
hajtogathattak.
A
bátrabbak
adventi
koszorúkat készíthettek, melyek akár a családi asztalt is
díszíthetik. Az ügyesebbek kis segítséggel alkothattak, viszont
néhol az anyukák is besegítettek, akik szintén részt vehettek
ezen a programon. Ötleteikkel, tanácsaikkal segítették
csemetéiket, ezzel is bátorítva őket, hogy mindent
kipróbáljanak.
Míg az alkotni vágyó gyerekek az asztalok körül
szorgoskodtak, a tornateremben folyt a Mikulás Kupa a tanító
bácsik vezénylésével. A futballtudásukat megmutatni vágyó fiúk
különböző csapatokat alkotva próbáltak a legjobbak,
legügyesebbek lenni. A verseny második helyezettje a Vrábel
László, Balaskó Benjamin és Banai Tóth István által alkotott
együttes, amelyet maga mögé utasított az első helyezett csapat,
amelynek tagjai Takács Bálint, Csontos Tibor és Csicsó Ferenc
voltak.
Fözö Andrea
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SLOTA vs banai

December elsején adták hírül a
médiák, hogy polgármesterünk pert nyert a
zsolnai járásbíróság előtt Ján Slotával szemben.
Az ügy előzményeire azt hiszem mindannyian
emlékszünk – kulcsszavak: zászlóügy, vizelés,
köpködés… – ezért annak újbóli ismertetésétől
eltekintünk. Ehelyett inkább a perrel
kapcsolatos személyes élményeiről faggattuk
Banai Tóth Pált:
Találkoztál Slotával?
Nem, de nem is hiányzott. Az ügyvédje
volt csak jelen, meg a tanúként meghallgatott
SNS-es frakcióvezető, Rafael Rafaj. Ő azzal
érvelt, hogy a megjegyzéseim milyen óriási
károkat okoztak a pártnak, mert sokaknak az
ilyen rágalmak miatt ingott meg a hite a
pártelnökben, s erre hivatkozva többen nem
voltak hajlandóak aláírni petíciójukat, mely
népszavazást írna ki annak érdekében, hogy
csak a szlovák nyelvet lehessen használni a
hivatalokban. Ha ez tényleg így van, akkor
ennek a következménynek külön örülök.

Nem csak Zsolnára, de Komáromba is szaladgálnod kellett Slota
miatt.
Két eljárás folyt párhuzamosan. Az egyik a rágalmazási per, melyben a vádlott lakóhelye szerinti ügyészség az
illetékes. Komáromban egy nyomozótiszt hallgatott ki, aki a kihallgatás eredményeként írásos véleményt fogalmazott meg az
ügyészség felé arra vonatkozóan, hogy a vádat megalapozottnak tartja-e? Amennyiben az ügyészség ennek alapján elutasítja a
vádat, mint alaptalant, akkor az a furcsa szabály van érvényben, hogy erről a felperest értesítik, de a vádlottat nem. Nyilván nem
fogom Slotát felhívni, hogy megkérdezzem, de mivel három hónapja nem kaptam idézést Komáromba, feltételezem, hogy ejtették
az ügyet.
A másik pedig a polgári peres eljárás, amely alapvetően a kártérítésről szólt. Ezt tartották a zsolnai bíróságon. Slota 1000
eurót követelt, de veszített, így nemcsak, hogy tőlem nem kap semmit, de fizetheti a perköltségeket is, ami szintén közel van az
1000 euróhoz. Nekem az egész procedúráért nem jár semmilyen jóvátétel vagy térítés. Ügyvédre szerencsére nem kellett
költenem, mert úgy döntöttem, hogy önmagamat védem. Csupán tanácsokért fordultam Gál Gábor ügyvédi irodájához.
Milyen volt a bírósági légkör, s érződött-e, hogy Zsolna az SNS egyik fellegvára?
A bírósági eljárásnak különleges hangulata van, mondhatom erős hatással bír az emberre. Főleg arra, aki ehhez
egyáltalán nem szokott hozzá. Taláros bírónő, fa padok, korlát amelyhez kiszólítanak, szigorú hanghordozás… Nem irigylem
azokat, akiknek hazudniuk kell a bíróság előtt. Olyan az egész koreográfia, hogy az ember pszichikai nyomás alá kerül, s
önkéntelenül szorongató érzés szállja meg. Megmondom őszintén, nekem folyt a víz a hátamon. Ettől eltekintve nagyon korrekt és
szimpatikus volt a bírónő, aki a kérdésekre adott minden válaszomat diktafonra vett, rögtön visszahallgatta, majd ismertette,
hogyan fog a jegyzőkönyvbe kerülni, s megkérdezte egyetértek-e vele. Igenlő válaszom után jött a következő kérdés. Mikor az
egésznek végére értünk, elhangzott az ítélet: a vád és a kártérítési igény elutasítva.
Egyébként a bíróságon posztoló rendőrök, mikor odaérve beléptem az épületbe, kedvesen mosolyogva fogadtak: „Á, pán
Banai, vy ste zo Slotom...“ Lehet, hogy már a zsolnaiaknak is elegük van belőle...

HIRDESSEN ÖN IS A DUNAMOCSI HÍRNÖKBEN!
Reklámját, hirdetését, felhívását, szeretteinek szóló
köszöntőjét helyezze el nálunk!
A reklám közlésének ára első alkalommal 5 euró, az
újraközlés minden további lapszámban 3 euró.
Dunamocsi lakosoknak apróhirdetés (adok – veszek stb.)
megjelentetésére is van lehetőség, kedvezményesen 1
euróért.
A köszöntők, megemlékezések, vélemények ingyenesek!
Hirdetésfelvétel a hirnok@post.sk e-mail címen, vagy
a 0905 970 976 telefonszámon.
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Boros Zoltán a közelmúltban immár 40. alkalommal
adta vérét az egészségügynek, pontosabban rászoruló
embertársainak, s ezzel az aranyérmes véradók táborába
lépett.
A
megérdemelt
f o k o z a t o t
Komáromban
vehette át, ahol
a Vöröskereszt
egy meghitt ünnepség keretében ismerte el a járás önzetlen
polgárainak segítségét. Ezek az emberek gyógyító célzattal,
anyagi ellenszolgálás nélkül adnak vért, ami semmivel sem
pótolható. Csupán azért, hogy másokon segítsenek. Zoli immár
1984 óta néz szembe a „vérszívók” injekciós tűjével, s ez alatt
összesen 16 liter vért adott. Hogy miért? Abból a
meggyőződésből, hogy aki vért ad, életet ad, hiszen azt sem
lehet tudni – közölte – hogy a családja valamelyik tagja mikor
szorul rá az ilyen segítségre.
Elmondta még, hogy 4 dcl vértől szabadítják meg egy
alkalom során az embert, amit bizony ki könnyebben, ki
nehezebben visel. Ha társukat fehéredni látják, viccelődéssel
terelik el a figyelmét („gondolj arra, hogy a nővérke a
tangájával mosdat majd föl…” stb.). Neki még soha nem
adódott problémája, de volt olyan, aki nagy mellénnyel jött ki a
helyiségből – „hazamegyek, elintézem az asszonyt kétszer
egymás után” – aztán egy pillanat múlva elfehéredett, s
összeesett, mint a colstok. Természetesen ez a ritka esetek
közé tartozik, s megnyugtatásul közöljük, hogy a véradás nem

ARANYÉRMES
véradónk

rejt magában veszélyeket, sőt egyenesen használ az
egészségnek! Csökkenti például a rákos megbetegedések
kialakulási esélyeit, mivel rendszeresen kiüríti a vérben
felhalmozódó felesleges vasat, a csontvelőt újabb vérsejtek
termelésére ösztönzi, valamint serkenti az immunrendszert.
A véradásnak dupla haszna van tehát, ezért arra buzdítunk
mindenkit, bátran csatlakozzon a dunamocsi véradók
táborához! Szükség van rájuk!
Zolinak pedig gratulálunk a kitüntetéshez, s kívánjuk,
hogy tervei szerint a véradók gyémánt és platina fokozatát is
begyűjthesse!

Ez a zumba óra teljesen más volt, mint a többi,
hiszen Varga Tímeának, a tánctanárunknak óriási ötlete
támadt: rendezzünk egy jó kis zumbás pizsamapartit!
Hát, nekem a pizsamáról eddig csak az jutott eszembe,
hogy a jó puha ágyban maradva kakaót szürcsölgetek,
s olvasok vagy tévét nézek, de a furcsa ötlet megtetszett
mindannyiunknak, így mikor eljött a csütörtöki óra ideje,
vidám arccal, nevetgélve léptünk be a kultúrházba. Volt
aki macit, volt aki bögrét hozott magával, s ami
a legmókásabb, hogy mindenki a kedvenc pizsamájában
érkezett. A rendezvény előtt izgatottan tárgyaltuk, ki mit
vesz föl, ki mit nem vesz föl, milyen kellékeket hozzunk
magunkkal. Még a frizurák is az alkalomhoz készültek, ki
a kócos hajat, ki a hajcsavarókat tartotta helyzethez
illőnek. Igyekeztünk nagyon, hiszen a legjobb pizsis
szereléseket
Timi
karkötővel
jutalmazta.
Vicces
öltözetükkel Jókai Andrea és Takács Zsuzsi érdemelte ki a
jutalmakat. Aztán jött a tánc, kacagás, fényképezkedés.
Mikor kitáncoltuk magunkat, fáradtan, de jólesően
fogyasztottuk a puncsos tortát, amit Senkár Erzsike
készített Tallósi Marcsi segítségével. Erzsike ezzel
a tortával búcsúzott tőlünk, s azóta már Angliában
tartózkodik. Hiányzik nekünk, s biztosan mi is hiányzunk neki, a vidám zumba órákkal együtt!
Ettünk, ittunk, mulattunk, nagyokat nevettünk. Igazi lánybuli volt! Hát valahogy így nézett ki a zumbás pizsamaparti
Dunamocson, 2011 novemberében.
Mezei Denisza

P

ti
r
a
p
a
a
izsam

zumba órán

December 23-án tölti be harmadik
életévét

Lajos Laura.
Az ünnep alkalmából szívből gratulál, és
sok puszit küld szerettének az egész család.
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Minden képnek megvan a maga története...
-dunamocsi amatőr festők kiállítása az Immánuel házban-

Gyerekkorban nagyon szeretünk rajzolni, festeni, gipszből, agyagból szoborfigurákat készíteni, aztán ahogy telik az idő,
lassan, de biztosan leszokunk az efféle tevékenységről. A legtöbben így vagyunk ezzel, de azért akadnak a szabály alól kivételek,
akik felnőttként is előveszik néha-néha a papírt, vásznat, ceruzát, ecsetet, s ha idejük engedi, alkotni kezdenek. Pusztán
kedvtelésből, mindössze a saját örömükre, gyönyörűségükre. Amatőr festőknek nevezzük őket, hiszen nincsenek különösebb
művészi ambícióik, nem törnek a hírnév babérjaira, s még csak kiállításokat sem rendeznek soha. Nem akarnak mást, csak átadni
magukat az alkotás örömének, s élvezni azt a folyamatot, melynek során kezeik között valami szép, valami maradandó érték
születik. Mert bizony az öröm egyik legfontosabb forrása az, ha képességeinket gyakorolhatjuk, s ezt minden bizonnyal ugyanígy
érezte valamikor Leonardo, Rembrandt vagy Michelangelo is.
Most, Szegi Ica néni nagyszerű ötletének köszönhetően a dunamocsi amatőr alkotók képei rövid időre széles
nyilvánosságot kaptak. A ma élőké és a már elhunytaké egyaránt.
A kiállított alkotások nagy részét büszkén őrzik a családok, nem egy közülük otthonaik falát díszíti, vannak viszont
olyanok is, melyek poros padlások mélyéről kerültek elő, sőt olyan is, melyet lebontott vályogház sarából kellett megmenteni. Ez
utóbbira falunk egyik mesteremberét, Illés kádármestert ábrázoló kép szolgál példaként, melyet egy országot járó vándorfestő
készített valamikor a múlt század elején. Sérülései ellenére az alkotásnak láthatóan művészi értéke van, s a kiállítást megtekintő
látogatók többségének megakad a szeme rajta.
Minden képnek megvan a maga története, melyről leginkább maguk a festők tudnának mesélni, de a tárlatvezető szerepét
betöltő Ica néni is számos információval szolgált az érdeklődő látogatóknak. Beszélt többek között Bogár Sándor műveiről,
pontosabban magáról az alkotóról, akire már csak az idősebb generáció emlékezhet, hiszen az 50-es, 60-as években
tevékenykedett. Vidám természetű szobafestő volt, aki minden nőnek „kezit csókolom”-ot köszönt, s mindegyiket „nagyságos
asszony”-nak szólította. Rengetegen rendeltek nála képet, de soha nem pénzzel, hanem viszontszívességgel fizettek, Muszka bácsi
például – aki asztalos volt – padlót, ajtót készített egy-egy tájképért vagy csendéletért cserébe.
A szobafestők a jelek szerint szívesen váltogatják kezükben a pemzlit a finomabb festészeti eszközökkel, hiszen az 1916os születésű Tücsök András ugyancsak ezt a szakmát űzte. Ő, és Bogár Sándor készítették a régi idők színdarabjainak hatalmas
háttérképeit is, melyek fényképekről még ma is megcsodálhatók. A tárlatvezetésen hallhattunk továbbá Tóthné Böszöményi Aranka
néniről, aki az MNV-s időkben a községházán dolgozott irodistaként. Mikor aztán a betegség tolókocsiba kényszerítette őt, a
festésben talált kikapcsolódást, menedéket. Bogár Sándorhoz hasonlóan szintén sokat festett, de kortársától eltérően kizárólag a
családja számára alkotott.
A kiállított régi képek zömét a három megnevezett helyi festő jegyzi, rajtuk kívül még Sidó Szilveszter igazgató úrnak és
Dr. Hizsnyan Bélának 1-1, illetve Bázlik Lajosnak 2 festménye volt megtekinthető. Kortárs alkotóink jóval többen vannak, s ez a
tény azt hiszem általános meglepetést okozott. Valószínűleg kevesen tudták közülünk, hogy ilyen sokan művészkednek falunkban.
Nem lenne ildomos bárkit is kiemelni közülük, mindannyiuk bemutatására pedig sajnos nincs lehetőség, így meg kell elégednünk
nevük felsorolásával. Ezzel együtt a község művészetkedvelő közönségének nevében köszönetünket fejezzük ki, hogy alkotásaikat
a kiállítás rendelkezésére bocsátották, s örömteli alkotómunkát kívánunk számukra a továbbiakban is! Ica néninek pedig a tárlat
megrendezéséért tartozunk köszönettel, s kíváncsian várjuk újabb terve, a boszorkány kiállítás megvalósulását.

A kortárs alkotók: Illés Árpád (10 kiállított kép), id. Zámbó Géza (3), Miklós Dezső (11), Fábikné Klucsár Éva (16),
ifj. Szabó József (10), Tücsök Róbert (13), Tücsök Eszter (4 kép, 4 szobor), id Tücsök András (7 szobor, 6 festett szalag),
Tücsök Zoltán (2 szobor), Sztyehlík Oszkár (1).
A régi alkotások felajánlói: Kuruczné Tóth Ágnes, Jókai László, Takácsné Kovács Aranka, Bábi Vilmosné, Bábi
Ilonka, Muszka János, Muszka Katalin, özv. Kossár Andrásné, Tücsök András, Tücsök Zoltán, Mocskos Mária, Kukola
Katalin, Orosz Örs, Szegi Ilona.
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Remek hangulat
a rémes éjszakán
Történelmi pillanat bekövetkeztéről tudósítjuk
kedves olvasóinkat: Dunamocsra is megérkezett az
Amerikából származó őrület, mikor a báli szezon kezdetén,
egy kis hátborzongatós bulira jönnek össze a rendhagyó
szórakozásra vágyók. November 12-én a vicsorítókkal,
boszorkányokkal
díszített
kultúrház
szolgált
méltó
helyszínéül
a
környékbeli
szörnypofák
és
társaik
randevújának.
„Halloween party receptje, vámpír, boszi
keverve!“ Ennek megfelelően sorra érkeztek a haláli arcok
sötétedés után, többek között a salemi boszorkány, a Halál, a
Holló, továbbá ördögök, zombik, boszik, vámpírok, kísértetek
minden formában és mennyiségben, akik a félhomályban
rémisztően félelmetesek voltak. Az önkormányzat kulturális
bizottságának a horrorfilmek sztárját, Freddy Kruegert is
sikerült megnyerni sztárvendégnek. Voltak, akik lágyabbra
vették a fazont, és az iskolás maszkabálok emlékét idézve
cicának, playboy nyuszinak, bohócnak, szexi nővérkének,
cowboynak,
rendőrlánynak
öltöztek.
Körbe
sétálva
bemutatkozni azért szerencsére most nem kellett nekik. Az
illusztris társaságra tekintve örvendetesen állapíthattuk meg az
utóbbi évtizedekben végbement hatalmas fejlődést rémségek
ügyében. A 80-as években maximum a Drakuláig, meg ilyenolyan szellemekig terjedt volna a fantázia, melyek ma már talán
a horrorfilmekhez szokott kisiskolások félelemküszöbét sem

lennének képesek megpiszkálni. Hiába, ők már hozzászoktak a
véres zombik, gót vámpírok látványához, míg bennünket annak
idején Szőcs tanító bácsi biológia szertárában őrzött, kerekeken
guruló, zörgős csontvázától is kivert a hideg veríték. Biztosan
álmatlanul figyeltünk volna hetekig a sötétben, ha csak egyszer
ránézünk
napjaink
divatos
horrorfilmjeinek
valamelyik
jelenetére.
A Halloween elnevezés egyébként az All Hallows Eve
(Mindenszentek estéje) eltorzult formája, s nem a bécsi
telefonközpontos, Hallo Wien nevéből származik, ahogy
egyesek tévesen terjesztik. És mi a helyzet a töklámpással,
akarom mondani vicsorítóval, mert mi inkább maradjunk a saját
mocsias, jól megszokott kifejezésünknél. Nos, volt egy Jack
nevű fickó, aki rászedte az ördögöt. Felcsalta egy fa tetejére,
aztán keresztet vésett a fa kérgébe, így az nem tudott
onnan lemászni. Végül alkut kötöttek egymással,
megállapodva, hogy az ördög ettől kezdve békén hagyja az
embert, s Jack cserébe leengedi a fáról. Hiába tűnt jó
üzletnek, miután Jack meghalt, nem bocsátották be a
mennyországba, mivel alkut kötött a sátánnal, de a
pokolba sem mehetett, hiszen átverte az ördögöt. Az
ördögbe szorult egy kis betyárbecsület, és adott neki egy
égő parazsat, hogy ennek fénye vezesse a sötétségben,
Jack pedig a parazsat egy kivájt tökbe tette.
No, de térjünk vissza a buliba, nézzük mi is
történt még ott! Mikor az óra éjfélt ütött, eredményt
hirdetett a zsűri. A fődíjat, egy Electrolux porszívót a Holló
vihette haza rémséges komáromi otthonába, míg a további
díjakon a salemi boszi, alias Papp Anita, a bohóc Varga
Laura, valamint a szintén komáromi lakhelyű Halál
osztozott. Aztán folytatódott a mulatság hajnalig DJ Jokesz
zenéjére, s ennek köszönhetően aznap éjjel minden békés
polgár a legteljesebb biztonságban érezhette magát.

… hanem rendszeresen megrendezik a hosszú
évek óta töretlen népszerűségnek örvendő vadászbált is.
Leteszik a fegyvert ezen az estén, s a magasles helyett
feleségük, vadásztársaik társaságában töltik az éjszakát.
Igazi vadászhangulat uralkodott a nagyteremben december
3-án, a falakon trófeák sorakoztak, a színpad előtt pedig
az elejtett fácánok, nyulak hada, valamint egy-egy vaddisznó, muflon és őz várta a tombolasorsolást. Akik a tombolán nem jártak
szerencsével – a fődíjat Hajabács Róbert és Enikő vihette haza – azok a finom vaddisznópörköltben nyerhettek vigaszt. Ha bánatuk
még így sem múlt volna, a zenés mulatozás során a súlyos vacsora szolgáltatta kalóriákkal együtt a rosszkedv utolsó csírájától is
megszabadulhattak. A szórakozás mellett persze arra is volt idő, hogy a fehér asztal mellett megbeszéljék az elmúlt év
eseményeit, az elejtett trófeákat, s a következő időszak vadászati terveit.

Nemcsak bakot lőnek a
dunamocsi vadászok…
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A „nagyöreg” vadász, Lajos Árpi bácsi
szintén ott volt a bálozók között, akit a
hagyományokhoz híven felköszöntöttek társai.
December 6-án töltötte be 84. életévét, s így bizony
már hetvenkét éve annak, hogy először emelte
lövésre a vadászpuskát. Rangidős vadászunk előtt
tisztelegve tekintsünk vissza erre a 72 évvel ezelőtti
nagy pillanatra! 1939-et mutatott a naptár azon az
emlékezetes napon, mikor Jenő bátyjával lovas
géppel vetettek a határban, s egy vadliba csapat
húzott el felettük. „Lőj rá gyerek!“ – szólt Jenő,
maga sem gondolva egészen komolyan, de a
gyereknek nem kellett kétszer mondani, elsütötte a
puskát, s mindkettőjük meglepetésére az egyik liba
zuhanórepülésbe kezdett. Nehezen tudták ezután a
vadászok levakarni magukról, így hamarosan
rókahajtásra is elvitték a Pusztán túli nádasokba.
Édesapja, Dunamocs utolsó bírója, Czibor Lajos
József nem tarthatott velük, mert a járási székhelyre,
Párkányba ment gyűlésezni. Ott volt viszont a helyi
vadásztársaság többi jeles tagja, Antal Ferenc, Simon János, Hollósi Gyula, Hollósi József, Bábi János, akik puskát nyomtak az ő
kezébe is. A hajtók és a kutyák űzték a rókákat a nádasból, a vadászok pedig a másik oldalon várakoztak. Kiugrott a róka, mint a
villám, s miközben a többiek még fel sem tudták emelni kezüket, már dörrent is a pontos lövés az Árpi gyerek puskájából. Hát
attól kezdve nem nagyon volt ellenfele célzó tudásban a vadászok között…
Isten éltesse Árpi bácsit, s mivel jó szerencsét vadásznak, halásznak nem illik mondani, ezért csak annyit kívánunk, hogy
még sok-sok bálban oszthassa meg barátaival jobbnál jobb vadásztörténeteit!
A 2011-es a báli hangulathoz visszatérve az egyik résztvevő jellemzését idézzük: „Idén nem volt olyan, hogy na,
szétrúgjuk a kultúrházat, de ez nem is hiányzott. Vidámság uralkodott, s mindenki felhőtlenül szórakozott, mulatott
hajnalig.“ Ezzel az éjszakával tehát nem lőttek bakot vadászaink, az biztos.

Mesélő fényképek -7. rész-

A Mocsolyáról - befejező rész

A Mocsolyáról szóló három részes ismertetőt lezárva, egy helyi készítésű vers felidézésével emlékezünk eltűnt, de el
nem feledett pincefalunkra. A vers 1943-ban íródott, és egy korabeli borvizsgát mesél el. No, nem a hivatalosat, hanem amit
Búcsi János, Kele József és Bellabás István ötlött ki a mocsolyai cimborák megtréfálására. Nevezhetjük ezt a verset a Mocsolya
hattyúdalának is, hiszen a belefoglalt események után egy évvel ideért a front, s ezután már soha többé nem költözött vissza az
élet és a vidámság a pincesorra, soha többé nem szolgált helyszínéül önfeledt együttlétnek, préselésnek, borfejtésnek, tréfának,
ugratásnak.

Borvizsga 1943
Volt egyszer három jó barát
Névszerint Kele futurás
Bellabás gazdász
És Búcsi egy jámbor képű kovács.
Ők hárman gondoltak egy nagyot,
Csináljunk egyszer borvizsga napot.
Olyat amilyen még nem történt,
Megvették a pásztortól a bakkecskét.
S levágták e vígan ugrándozó állatot
Lett ebből egy kacagtató állapot
Megfőzték ürübirka gyanánt.
Három pengőért mérték adagját.
Bellabás agitált az alsó pincesoron,
Hogy Búcsi gulyást főz a hegyfarkon.
Kele mint aki semmiben sem ludas:
Jöjjenek csak ide lesz itt nemulass.

Az agitálás fényesen bevált,
Ha valaki látott isteni csodát,
Jöttek seregestől sok éhes emberek,
Kérték a gulyásból hadd részesüljenek.
Ha három pengő az adagja nem baj,
Csak merd már Búcsi kovács hamar.
Nézz ránk, hisz a nyálunk csorog!
A sok becsapott ember ilyenképpen dadog.
Ürüt még nem ettünk, jó lehet az nagyon,
Egymásnak suttogták, csakúgy lagymatagon
Hogy az ürü név csak megtévesztés,
Így megették tényleg a bakkecskét.
Jegyző úr a biztos, aki a bort vizsgálja,
A jó ürü gulyást ő sem utálja.
Nem azért jött ő ki, hogy itt reklámozzon,
Hanem, hogy a törvény ki ne fogjon.
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Mint esküdt tag Antal úr kiséri,
Ki az ürü gulyást soha nem becsmérli.
Nem találtak hibát, s oly boldogok voltak
Az ürü gulyásért szinte áhítoztak.
Bíró urunk szegény ki oly nagyon beteg
Hogy ürü gulyásból ő semmit sem ehet,
De azért szaftjából egy kicsit törölget
ezzel ő el is hagy sorsunkra bennünket.
De pénztárnok urunk
Ő már kemény legény
Hollósi vitézzel, sok mással felér
Községi esküdtnél de sok minden elfér.

Balról: Margit
Ernő, Keléné
Bellabás Jolán, Kele
József, Kele Margit,
Egyeg János,
Egyegné Szalai
Katalin, Persei
József, Bellabás
Eszter, ...?, Bellabás
István, Papp Sándor

Persei sógorunk, oh Lajos és Antal
Még minket a világ csak bakkal csal
nem is bokákolunk, csak kicsit nevetünk
Hogy ilyen sok ember a Kelének bedűlt.
Szalai kőműves, és Pásztó barátunk
Titeket végzésre invitálunk
Vegyetek Ti is részt az ürü gulyásból
Nehogy nyálatok csorogjon utánunk.
Mert Ti is bohém emberek vagytok
Nem is kérdezitek ürü e vagy bak volt.
Ha bak volt is, Ti nem undorodtok
Édes barátaim az pedig egy bak volt.
Fülöp komám Te is
Oly szívesen kérted
Az ürü gulyásból juttassanak néked
Látod én juttattam, de megártott néked,
Azóta mocsolyán alig látunk Téged.
Molnár Bábi barátunk, Te híres hű evő
Nem is kérdezted a bográcsban mi fő
jóízűen kóstoltál, egyet csettentettél!
Jobbat még nem ettem itteni pincéknél!
Az ürü gulyás ínyenc falat,
Tárnok sógor le nem maradt.
Beállt hát a társas céhbe
Majd meglátja mi lesz a bére.
Papp Mihály és Sándor testvérek.
Az ürü gulyásra ők is betértek
Majd kitűnik az adó a csekknél,
Hogy mért ettek ők is bakkecskét.
Volt egy gavallér Bellabás Géza
Ki az adag árát mindjárt le is rótta.
Kapott is olyan jó rendes adagot,
Hogy azóta áldással hozza ránk a napot.
Esküdt urainkat most megkérjük szépen
Bocsássanak meg majd minekünk
Az égben angyali imával,
Földön békességben.
Eképp történt 1943-ban
A mocsolyán a borvizsga
Hogy ürü gyanánt egy bakkecskét
Vettünk a gyomrunkba.
Íme a három jómadár neve
Ki gyomrukba a bakot
Diktálta bele:
Búcsi, Bellabás és Kele!!!

Balról: Czibor Lajos József, Kolár Antal
Kálmán, Hollósi Gyula, Hollósi József,
Dr. Antal József, Robarek István, id.
Antal Kálmán
( A képek Orosz Örs gyűjteményéből valók.)
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Advent második vasárnapján, december 4-én, örömmel gyülekeztünk templomunkban az
1959-ben, 1960-ban és 1961-ben konfirmáltakkal és szeretteikkel együtt.
Igehirdetés után, a 463. dicséret éneklése alatt – „Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám,…” – vonult
ki a 21 bizonyságtételét megerősíteni kívánó testvérünk az Úr asztalához. A rövid tanítás az emmausi
tanítványokról szóló történet nyomán – „Jézus melléjük szegődött, és együtt ment velük” (Lukács
24.25) – hangsúlyozta, hogy nem elég a jó cél, nem elég a jó út, nem elég a jó társ ebben a földi
életben. Szükségünk van az Úr Jézusra, aki ha engedjük, hűségesen kíséri az életünket nemcsak itt e
földön, hanem a halál kapuján keresztül a Mennyországba is. Erre az a szomorú tény is nyomatékosan figyelmeztette a
bizonyságtevőket, hogy egykori társaik közül a negyvenhatból már tizenketten nincsenek közöttünk.
Az eskütétel és áldás után a gyülekezet ajándékaként emléklapot és Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja című áhítatos
könyvét kapták. A meghatódott ünnepelteket az unokák köszöntötték versekkel, majd kívántak társaikkal és a gyülekezettel együtt
további áldott életet az ároni áldás éneklésével. („Áldjon meg téged, áldjon az Úr, Őrizzen téged, őrizzen Ő,…”)
Az ünnepi istentisztelet nemzeti imádságunk éneklésével zárult. A temetőben a 90. Zsoltárt énekelve megkoszorúztuk a
felkészítő lelkipásztor, nt. Kossár András esperes úr és az elhunyt évfolyamtársak sírját. A közös ebéd után felelevenedtek az
egykori kedves emlékek, különösen, hogy azok is velünk voltak, akik ma Érsekújvárott, Hetényen, Karván és Párkányban élnek.
Dobai Sándor

50-52 éves
konfirmációs
találkozó

1959: Bábi Erzsébet, Bábi István,
Boncz Teréz, Böszörményi Erzsébet,
Czédula Katalin, Egyeg Vilma, Lajos Éva,
Lajos Irma, Lukács László, Pisti Etel, Rácz
Valéria, Szendi János, Tóbiás Éva, Tóth
Júlia, Vasas Mihály, Vecserka Ferenc,
Tátrai Margit, Tücsök Erzsébet, Zajos
Katalin
1960: Bacskor Márta, Hajdú Ilona,
Kovács Kálmán, Kuczmann József, Rácz
Ilona, Szalai Erika, Szenczi Mária, Takács
Zoltán, Tárnok József
1961: Bábi Edit, Egyeg Zsuzsanna,
Hegyi Jenő, Jókai László, Kossár Ilona, Kuczmann Erzsébet, Lajos Lenke, Mocskos Teréz, Mrella Petronella, Rácz
Kálmán, Rendl Ferenc, Sánta Ernő, Szuri Lajos, Tóth Piroska, Tücsök András, Vasas László, Vecserka Ernő, Zámbó
Katalin

Ágendai boríték

„Aztán boríték legyen ám ágendakor!“ – szólt oda viccesen Jókai Andreának
keresztapja az évfordulós esemény előtt néhány nappal. Mivel Andreának van humorérzéke,
át is adott egy-egy fehér borítékot „ágenda“ után az
ünnepelteknek: édesapjának és a két keresztapának. Benne
a képen látható 500 euróssal, melyen Jókai László, Szuri Lajos és
Rácz Kálmán gyerekei, keresztgyerekei láthatók. Annak idején,
1961-ben még négy jó cimbora válaszolgatott remegő hangon
Kossár tiszteletes úr kérdéseire, akik később a régi barátságot
komasággal pecsételték meg. Közülük azonban egyvalaki sajnos
már hiányzott az újbóli fogadalomtételről. Komái ezért nem csak
az évtizedekkel ezelőtti alkalomra, de barátjukra, Vasas Lászlóra
is emlékeztek az ünnepség során. Lélekben őt is maguk mellett
tudták.
Andreának pedig ezúton köszönik a kedves és megható
gesztust, nagy örömet szerzett nekik vele.

TRAF-PET ez+az

- tápok és állattenyésztési kellékek boltja

Tápok, eledelek és vitaminok kutyáknak, macskáknak, sertéseknek, csibéknek, tyúkoknak, halaknak, nyulaknak,
galamboknak, lovaknak, rágcsálóknak és teknősöknek.
Kellékek: póráz, nyakörv, samponok, bolhanyakörv, szalma és alom. Emellett nagy választékban kapható napi-,
heti- és havilap.
Cím: Dunamocs 178 – a diszkont élelmiszerrel szemben. Mobil: 0905 863 025.
Konkurenciaképes árakkal várja Önt Tücsök Alfréd.
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