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„Kis színesek“

Az idén sem telhetett el a február iskolai maszkabál nélkül! Hála
ezért a lelkes gyerkőcöknek, a szervező pedagógusoknak, valamint a
szülőknek, akik segítettek a színes és jópofa maskarák elkészítésében.

Az önkormányzat két vasból készült
gólyafészek-kosarat helyezett el a község
területén, egyiket a búcsi úti buszmegálló mellé,
másikat az óvoda közelében. Azért ide, mert tavaly
a falu e részein köröztek napokon át nyugtalanul a
szemmel láthatóan fészekrakásra alkalmas helyet
kereső gólyák. Mivel nem találtak, sajnos
továbbálltak. Kár, mert mindannyian szívesen
vettük volna megtelepedésüket. A környező
falvakban, Karvától Hetényig minden településen
ott vannak, egyedül a mi falunkat kerülte el eddig
ez a népszerű madár. Reméljük, az intézkedésnek
köszönhetően
hamarosan
Dunamocsot
is
megtisztelik jelenlétükkel. Ha ez így lesz, akkor az
elsősorban Jókai Andreának köszönhető, aki a
gólyák tavalyi szorult helyzetét átérezve erősen
szorgalmazta a kosarak kihelyezését. Az ügyhöz
segítőkész partnereket találva a szándékot tett
követte, s a Szegi András és Szuri Attila által
készített konstrukciók már ott díszelegnek a külön
e célra állított oszlopok tetején. Gólyafelelőssé
Jókai Laci bácsit és Szegi Ica nénit nevezték ki, ők
felelnek azért, hogy a fészekbe gólya költözzön.

Rendkívüli szárazsággal köszöntött ránk az idei tavasz,
melynek nemcsak a mezőgazdaság látta kárát, de nagyban megnövelte a
tűzesetek előfordulási esélyét is. Még csak 3 hónap telt el az évből, de
már 4 alkalommal riasztották falunkból a tűzoltókat! Első alkalommal az
Urasági dűlőben, a Hollósi pince mellett égett le egy szőlő, másodszor a
régi focipálya mellett lett lángok martaléka egy öreg pince, végül
ugyanazon a napon, két helyen is lángra kapott a határ. Március 14-én a
komáromi és mocsi tűzoltók épphogy végeztek a Karva közeli töltés
oltásával, mikor a környéken lakók az Ástvány területéről felcsapó
hatalmas lángokra lettek figyelmesek. Az első idei esethez hasonlóan itt
is egy elhanyagolt, gazos szőlő égett, s a tűz hamarosan kb. 1 hektárnyi
területre terjedt át. Szerencsére gondozott szőlőben, épületben nem
esett kár, a tűzoltóknak sikerült megfékezni a lángokat. A március 14-i
oltási munkálatokban Dunamocsról a következők vettek részt: ifj. Antal
Mihály, ifj. Boros Zoltán, Boros Zsolt, Záhorszky Levente, Mezei Sándor,
Csontos Tibor, Keszan Gábor, Szuri Attila.
A karvai szakközépiskola virágkötő versenyén Banai Tóth
Kincső első helyezést szerzett. A diákok két kategóriában,
ajándékdoboz és virágkazetta készítésében mérték össze erejüket, s
Kincső ez utóbbiban
érdemelte ki az előkelő
helyezést.
A
másik
dunamocsi
résztvevő
Sándor Lajos volt. A
csapatversenyben
kéttagú
csapatunk
szintén
dobogón,
a
harmadik
helyen
végzett.
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Újabb sikeres pályázatok

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a megörökölt tetemes tartozások miatt sajnos még ma is nagyon nehéz, és ez minden
erőfeszítés ellenére még a közeljövőben is így marad. Saját erőből csak az alapvető funkciók ellátására és a megörökölt adósság apránkénti
ledolgozására van lehetőség. Hogy ennek ellenére falunk fejlődhessen, minden pályázati lehetőséget meg kell próbálnunk kihasználni. Ilyen
lehetőségből sok van, de gondosan kell mérlegelni, mi az, amivel megpróbálkozunk, mert a pályázat kidolgozása is pénzbe kerül. Ezért ki kell
szűrni azokat a lehetőségeket, ahol reális esély van arra, hogy nyerjünk is. Emellett a legtöbb esetben a támogatás mértéke az összköltség
90-95 százaléka, a fennmaradó részt önerőből kell a községnek biztosítania, ezért egy-egy nagy projekt elnyerése is nehéz helyzetbe
hozhatja az önkormányzatot.
Az idei évben eddig két kisebb lehetőséget céloztunk meg, és jól mértük fel az esélyeinket. A jól megválasztott céloknak és a
megfelelően előkészített és kidolgozott projekteknek köszönhetően mindkét pályázatunk nyert.
Az iskolai tornaterem ablakainak cseréje. Tavaly került sor (szintén pályázati forrásból) az iskola és a tornaterem
fűtésrendszerének felújítására. Az iskolában lecserélésre kerültek a gázkazánok és a radiátorok, a tornaterem pedig új légbefúvókat kapott.
Ennek ellenére a tornaterem fűtése továbbra sem volt megfelelő, mert a hatalmas ablakok – amelyek szükségesek a megfelelő
fényviszonyokhoz – elöregedtek és nem szigetelnek megfelelően. Ezért az önkormányzat, mint az alapiskola fenntartója kérvénnyel fordult az
Iskolaügyi minisztériumhoz, megfelelően dokumentálva és megindokolva az ablakcsere szükségességét. Februárban a minisztérium a
projektet jóváhagyta, összesen 29.871,- Euró értékben. Ennek köszönhetően télen is melegben tornázhatnak az iskolások, edzhet a
focicsapat és emellett – a modern fűtésrendszer és az új ablakok miatt – a gázszámla is csökkenhet. Külön jó hír, hogy ez a projekt azon
kevesek közé tartozik, ahol a minisztérium a költségek 100 százalékát téríti, így nincs szükség önrész biztosítására.
Belvízvédelmi program. 2012-ben a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatot hirdetett a községek belvízvédelmi lehetőségeinek
javítására. Ennek keretén belül az önkormányzatok támogatást kérhettek a létező vízelvezető árkok tisztítására, új árkok kiépítésére és a
belvízvédelemhez szükséges felszerelés vásárlására. Dunamocs pályázata sikeres lett, a minisztérium jóváhagyott 18 505,- Euró támogatást.
Ehhez még 5 százalék önrészt kell biztosítanunk, így idén összesen 19 430,- Eurót tudunk belvízvédelemre fordítani. A tavalyi év folyamán a
közmunkások segítségével több helyen sikerült megoldani az esővíz elvezetését (pl. a posta előtt), de vannak olyan helyek is, ahol kézi erővel
nem tudtuk ezt megoldani. Ilyen például a Kántor-köz, a Cifra utca vége vagy a Faluvég. A programnak köszönhetően lehetőségünk lesz
nehézgépek bérlésére és a földbe fektetendő vízelvezető csövek beszerzésére, így ezt a problémát szakszerűen, hosszútávra rendezni tudjuk.
Ezen kívül a támogatásból beszerzünk egy motorfűrészt teljes védőruházattal együtt, egy benzinmotoros szivattyút, két elektromos
búvárszivattyút, egy benzinmotoros villanygenerátort, valamint 1000 Euró értékben vásárolhatunk facsemetéket és cserjéket az árkok
környékének rendezéséhez.
Az értesítést mindkét projekt sikerességéről az önkormányzat írásban megkapta, így 2012 folyamán ezek meg is
valósulnak.
Banai Tóth Pál

ADÓSSÁGRENDEZÉS

Mint azt bizonyára sokan észrevették, az önkormányzat két
fizetési felszólítás kézbesítése után elkezdte az adótartozások
behajtását. Mivel ilyen intézkedésre eddig még nem került sor – és
sajnos sokakat érint –, szeretném tájékoztatni Önöket, miért és
hogyan kerül sor a behajtásra.

részletfizetés lehetőségét is. Azokkal szemben, akik nem rendezték a
tartozásukat és részletfizetést sem kértek, elindult a behajtás. Ez azt
jelenti, hogy az önkormányzat elküldte a munkaadójuknak a
behajtásról szóló képviselőtestületi határozatot és a tartozás
összegét. Ez alapján a munkaadó köteles az illető béréből a tartozást
levonni és a község számlájára átutalni, a létminimum
Miért kezdtük el a behajtást?
figyelembevételével – azaz, ha a levonás után a fizetésből a
létminimumnál kisebb összeg maradna, akkor a tartozást több
Miközben az energiaárak és egyéb rezsiköltségek
hónapra elosztva vonja le. A falu polgáraival szembeni
folyamatosan emelkednek, a község költségvetése két fő bevételi
méltányosságból a követelt összegre idén még nem számolunk sem
forrásra támaszkodhat: az adóhivataltól érkező adórészre és a
kamatot, sem büntetést, sem behajtási díjat – csak a tartozás tiszta
helyben beszedett adókra és illetékekre.
A
válság
hatására
összegét vonatjuk le.
várhatóan az államtól érkező adórész csökkenni fog, mivel a kisebb
termelés és a munkanélküliek számának növekedése miatt az állam Kifogások érvényesítése
is egyre kisebb összeget tud beszedni. Ezért a települések
költségvetésében a helyi adók szerepe egyre fontosabb. Jelenleg a
Amennyiben valaki dokumentummal tudja igazolni, hogy a
dunamocsi önkormányzat könyvelésében 17.024,- Euró összegű be rajta követelt tételt már befizette, akkor az igazolás bemutatása után
nem fizetett adó és illeték szerepel. Ebből 8.221,- Euró a 2011-es év a behajtási eljárást azonnal leállítjuk. Ha ilyen igazolással nem
hátraléka, a többi tartozás ennél is régebbi. Személyekre lebontva ez rendelkezik, akkor sem az adóügyi referens, sem a polgármester nem
azt jelenti, hogy 249 dunamocsi polgár tartozik a szemétilletékkel és jogosult a tartozás elengedésére, ilyen döntést egyedül a
206 az ingatlanadóval. Fontos tudni, hogy az ingatlanadó és a képviselőtestület hozhat.
szemétilleték kivetése a számítógépes rendszerben a lakossági
Szeretném hangsúlyozni, hogy ilyen döntést meghozni nem
nyilvántartás alapján automatikusan történik. Ezek kivetése és könnyű sem a képviselőknek, sem a polgármesternek. Tisztában
beszedése – szükség esetén a behajtása – az önkormányzatnak nem vagyunk vele, hogy az önkormányzathoz hasonlóan a polgárok közül
joga, hanem a törvényből eredő kötelessége.
is sokan nehéz helyzetben vannak, ezért legelőször a kiadásainkat
csökkentettük, ahol ez lehetséges volt. A jelenlegi helyzetben
Hogyan történik a behajtás?
azonban nincs más választásunk, mint az elmaradt bevételek
behajtása. Ezt egyrészt megköveteli a falunkkal szembeni
Az önkormányzat anyagi helyzetének tisztázása után a
felelősségünk, másrészt az igazságosság elve azokkal szemben, akik
pénzügyi bizottság javaslatot tett az adóhátralékok behajtására. A
az adójukat rendesen fizetik.
javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag jóváhagyta. Ezután az
Megértésüket előre is köszönöm! Tisztelettel, Banai Tóth
adósok két alkalommal írásbeli fizetési felszólítást kaptak. Aki a
Pál.
tartozását nem tudta egy összegben rendezni, annak felajánlottuk a
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A körzeti
horgászegyesület
2011-es tevékenysége
elhangzott az egyesület februári évzáróján
Szervezetünk a tavalyi adatok alapján 136 tagot számlál. Ha
visszatekintünk az elmúlt kilenc esztendőre, akkor megállapíthatjuk,
hogy a dunamocsi körzeti egyesület már több éve stabil
taglétszámmal rendelkezik. Alapításkor még csupán 37-en voltunk.
A tavalyi évet az évzáró taggyűlésünkkel nyitottuk meg,
március 5-én. A következő hónapban, áprilisban szerveztük meg a
brigádot, ahol a dunaparti lejárók megtisztítása, bozótritkítás,
horgászhelyek kialakítása volt a fő feladat. A második brigádunk,
amely májusban volt, egyben a „Szebb Dunamentéért” elnevezésű
nemzetközi összefogás szerves részévé vált, ahol a horgászok is
kitettek magukért. A brigád keretén belül beton asztalok és padok
kerültek kihelyezésre a Duna három szakaszára, továbbá
megtisztítottuk és lefestettük a kanális hídjának egyik korlátját.
Sajnos a híd másik korlátját nem tudtuk felújítani, mivel ügyeskedők
közben eltávolították onnan. Az idén szeretnénk további padokat és
asztalokat kihelyezni, valamint a híd hiányzó korlátját is pótolni. Itt
szeretném megköszönni horgásztársaim lelkes munkáját, mivel a
brigádon szép számmal vettünk részt, és maguk a munkálatok is
nagyon jó hangulatban folytak le. Szeretném megdicsérni a helyi
horgásztársak azon igyekezetét, hogy szebbé varázsoljuk a Duna
partját, hiszen egyre több helyen találkozok rendben tartott, szépen
kialakított horgászhellyel. Láthatóan sokkal kevesebb az eldobott
hulladék, s így sokkal kulturáltabbá, színvonalasabbá tesszük
kedvenc időtöltésünket. Kérem a horgásztársakat, hogy ezt a pozitív
hozzáállást tartsák szem előtt a továbbiakban is.
A tavasz folyamán felújításra került a halőrök munkáját
segítő csónak. A felújítás legnagyobb részét Búcsi János
horgásztársunk végezte. Azóta nem egyszer használtuk is, hiszen az
év folyamán a bátorkeszi rendőrkapitánysággal karöltve több akción
vettek részt halőreink.
Tavaly kb. 5000 darab, 7 cm-es szürkeharcsát telepítettünk
a Dunába, melyet a falu alatti szakaszon helyeztünk ki. Áprilisban
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került sor a gyermekhorgászok tanfolyamára az iskola épületében,
melyet Vasas Mihály vezetett
A következő akciónkat az immár hagyományossá vált május
elsejei ünnepségen valósítottuk meg, mikor az előző évekhez
hasonlóan sült hallal vártuk a megéhezett vendégeket. A sült hal
nagyon keresett és közkedvelt lett minden akciónkon.
Tavaly is részt vettünk a Csokonai Alapítvány által rendezett
gyermeknapon, ahol Nagy Róbert és Záhorszky Ferenc saját
fogásából készített ízletes halászlét, Vasas Mihály és Halász Zsolt
pedig nagyon finom halat sütött.
Júniusban a Hídverő napokon vettünk részt, valamint
megrendeztük a nagy dunai horgászversenyünket. Mindkét
rendezvénynek a Süttői sétány adott helyszínt. Az augusztus 20-i
nemzeti ünnepen gyermek horgászversenyt szerveztünk, ahol a
lelkes kis horgászok nagy elszántsággal fogták a halakat. Minden
versenyzőnket tízóraival és frissítőkkel vártuk, és senki nem tért haza
üres kézzel.
A párkányi horgászegyesülettel érvényben maradt az a
megállapodás, miszerint a helyi engedéllyel a csenkei vízszivattyú
állomásig horgászhatunk. 2012. január 1-től változott viszont az
eddigi, Dunára érvényes horgászrend. Az új törvények kiadásáig a
Dunára is az országos horgásztörvény vonatkozik, tehát a fogási
tilalmak és a fajlagos tilalmak változtak az eddigiekhez képest.
Kérem a horgásztársakat, hogy mindenki frissítse fel tudását, és az új
szezon előtt tanulmányozza át a törvényeket. A törvények ismerete
mindenkinek saját érdeke, hisz a tavalyi évben a rendőrség a Duna
karvai és radványi szakaszán 4 alkalommal, a járás további vizein
pedig
9
alkalommal
indított
eljárást
törvénysértőkkel,
orvhorgászokkal szemben. Az esetek mindegyike bírósági végzéssel
zárult.
Szeretném
megköszönni
a
bátorkeszi
körzeti
rendőrparancsnokság készséges és hathatós munkáját, remélem ez a
jó együttműködés a jövőben is megmarad.
Végezetül szeretném még egyszer megköszönni a
brigádokon résztvevő tagok munkáját, a vezetőség egész évi
tevékenységét, továbbá a helyi önkormányzat és polgármesteri
hivatal hathatós segítségét. Kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget,
jó fogásokat és sikeres horgászévet!
Szegi Tibor
Példamutató aktivitásukért, áldozatos munkájukért a
következő horgászok a taggyűlésen kitüntetésben részesültek: Szegi

Tibor, Sántha János, Nagy Róbert, Vasas Mihály, Vecserka Ernő,
Búcsi János, Mihalik János, Demcsik Denisz.
2011-ben Szlovákiában a legnagyobb angolnát
Tücsök András fogta. A hal 110 cm, 2.88 kg volt.

Szürkeharcsa telepítés.
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Március
15-ét
ünnepeltük
A hagyományoknak megfelelően tartalmas és megható
műsorral emlékeztünk 1848. március 15-re. A napfényes szombat
délutánon a református templomkertben álló kopjafánál Banai Tóth
Pál polgármester tartott ünnepi beszédet. Ezt követően a helyi MKP
elnökének, Vörös Szabolcsnak szavalatát hallhattuk, aki Ábrányi
Emil: Él a magyar… című versét mondta el. A megemlékezést
Tücsök Nikolett gitárkísérettel előadott dalai színesítették, az
óvodások szeretetreméltó műsora pedig mindenki arcára mosolyt
csalt.
Mindezek után a helyi szervezetek képviselői helyezték el
koszorúikat, akik a Csemadok énekkarának nótaszója mellett, a
falunkban megszálló tardoskeddi cserkészek díszkíséretével
járultak a kopjafához.
A kultúrházban folytatódó ünnepségen először a helyi
alapiskola felső tagozatos tanulói ajándékozták meg műsorukkal a
közönséget. A gondosan kiválogatott dalok, versek, történelmi
szövegek elgondolkodtatták, meghatották a jelenlévőket. A
gyerekek felkészítője Fözö Andrea magyartanár volt.
Az iskolások után fellépő ének- és tánccsoportok az
ünnepi alkalomra készített összeállításukat mutatták be. A
dunamocsi, kocsi és izsai együttesek különösen a hazafias érzelmű,
katonás, 48-as tematikájú népdalokat, nótákat szedték csokorba,
melyek érzelmi hatását csak emelte a dinamikus, férfias
néptáncbetétek sora a kocsi fiatal táncosok előadásában. A
közönség vastapssal köszönte meg a nem mindennapi élményt.
A méltó módon összeállított műsor mindannyiunkban szép
emléket hagyott, hiszen az ilyen pillanatoktól lesz szívhez szóló és
felemelő a nemzeti ünnep.

Tóth Regina, Kristóf és Dominik
édesanyjukkal.

A 2012-es parlamenti választások helyi
statisztikája
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Az érvényes leadott szavazatok száma Dunamocson 611 volt.

Köszönetnyilvánítás
A dunamocsi Híd klub ezúton fejezi ki köszönetét
minden dunamocsi lakosnak, aki teljesítette állampolgári
kötelességét és március 10-én az urnákhoz járult. Külön
köszönjük a bizalmat azoknak, akik szavazatukkal
támogatták
az
együttműködés
pártját,
s
ezzel
hozzájárultak ahhoz, hogy a magyaroknak továbbra is van
képviselete Szlovákia parlamentjében. Ezután is azért
dolgozunk, hogy a kisebbségek érdekeit védjük és a
nemzetek
közötti
békés
együttéléssel,
kulturált
párbeszéddel elősegítsük az egész régió fejlődését.
Köszönjük megtisztelő bizalmukat!

A dunamocsi MKP szeretné megköszönni
mindenkinek, hogy Dunamocson az MKP 362
szavazattal az 1. helyen végezhetett, és nagyon
sajnálja, hogy országosan nem sikerült bejutnia a
parlamentbe, ugyanakkor bízik abban, hogy négy
év Fico kormány után a magyarság pártja újra
sikeresen szerepel. Köszönjük eddigi bizalmukat!

Banai Tóth Pál
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Bizonyára mindenki türelmetlenül várja a tavaszt. Elég volt a
hideg télből, bezártságból, a kopasz fák látványából! Különösen így
érez az az ember, aki otthona ablakából egyedül nézegeti ideszokott
madárkáit, fagyos, szürke kertjét. Ha süt a nap, az nagyon jó, egész
más színben lát mindnet maga körül az ember. Persze a téli időszak
is lehet hasznos: sokat lehet olvasni, szépirodalmat, szakkönyveket.
Fel lehet készülni a tavaszi kerti munkákra, ha még van hozzá erőnk,
energiánk.
Éppen a kerti munkával kapcsolatosan szeretném megosztani gondolataimat kedves olvasóimmal.
Nemcsak télen, de máskor is előfordul, hogy körbekerékpározom a falut. Mindig elkeserít, hogy olyan sok
elhanyagolt, üres, gazos kertet látok. Ahol nagyon idős, erejét vesztett emberek a lakók, még érthető e
látvány, egyébként nem. Vagy felnőtt egy olyan generáció, amely végképp eltávolodott a természettől, akit
már nem vonz az édes anyaföld? Pedig tudom, hogy kertünk, házunk tája, s annak milyensége az ott
lakókat is jellemzi.
Lássuk csak, milyen örömet nyújt a kert? Természetesen a jól ápolt, gondozott kertre gondolok.
Az otthonosság érzését nyújtja, gyönyörködtet, pihentet, testi-lelki felüdülést nyújt. Nem utolsó sorban
hasznos is lehet, attól függően mit tartunk fontosnak: díszkertünk vagy haszonkertünk legyen. Persze ügyesen ötvözhetjük a kettőt. Pl. lehete szebb látvány egy-egy virágzó, hófehér meggy vagy cseresznyefánál, melynek akár a díszkertben is találunk helyet? Attól függően, hogy
dísz vagy haszonkertünk van, ügyeljünk az arányokra, az odaillő növényekre: virág, gyep, bokor, fa. Ne legyen csupán dísz, legyen a
mindennapok kiegészítője.
Tudom, sokan elcsábulnak a nagyáruházak zöldség- és gyümölcskínálata láttán. Hiszen valósággal mosolyog a fényesre tartósított,
messze földről idehozott ilyen-olyan gyümölcs. De mennyire más és finomabb, ami a mi kertünkben terem! Hiszen minden adottság megvan
hozzá, csupán egy kis buzgalom, fáradozás szükségeltetik. Bizony megértem nagyunokám magatartását. Gyümölcsérés idején, ha lejön, én
hiába kínálom az asztalra kitett gyümölccsel, ő inkább lemegy a kertbe, mert az más, amit saját maga vesz le a fáról. És igaza van.
Úgy gondolom minden kertjét művelő ember büszke lehet arra, hogy értékes gyümölcsöt, zöldséget tud tenni a család asztalára.
Tudja mikor permetezte, mitől óvta, mennyit öntözte, kapálta. A jól végzett munka édes örömét érezheti, ha bármi értéket kétkezi
munkájával elő tud teremteni. Én bízom abban, hogy a kétkezi munkának ma is van becsülete. Főleg most, e kemény gazdasági válság idején.
Ámbár a nagyfokú szakemberhiány, mely falunkra is jellemző, nem ezt támasztja alá. A nagybani zöldségtermesztésnek rég leáldozott az
ideje, de ha a család szükségletét helyben biztosítani tudjuk, az már főnyeremény.
Rohanó világunkban az sem utolsó dolog, ha az effajta munka kikapcsolódást, pihenést is nyújthat. Óhatatlanul a régmúlt emlékei
jelennek meg előttem. Azok a háztartástan órák, melyeknek még része volt a kerti munka is. Bizony, ha a diákjaim édes szüleiktől nem
tanulták meg a talaj előkészítés, a vetés, palántázás fortélyait, az iskola gyakorló kertjében megtanulhatták. Takács bácsi jóvoltából még
melegágy is volt, ahol palántákat nevelhettünk. Merem remélni, hogy a mai gyermekeket nevelő szülők megszerettetik gyermekeikkel a kert,
a háztáji különféle munkáit, s így élvezni is tudják annak a gyümölcsét. Legjobb, ha már kisgyermekkorban elkezdik ezt a munkát, így több a
remény, hogy nem lesznek a TV és a számítógép rabjai. Néha elgondolkodom: szinte háziállatok nélküli lett a falu, ahol élek. Csak nem
odajutunk, hogy a kertjeink is kiüresednek?
Mielőtt minden kertjét művelő társamnak hasznos és derűs tavaszi munkát kívánnék, figyelmükbe ajánlom Benedek Elek apó fiához
intézett intelmét: „Te fiú! Neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növény maradsz, mely az első szélfuvintásra

TAVASZ
elé

elhervad, letörik. Ha én már nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokban való tanulmányutakra indulj. Ráérsz arra később
is. Eredj le az atyádfiaihoz, azokhoz a derék, szorgalmas gazdaemberekhez, de nem uraskodni, hanem végy a kezedbe kapát, sarlót,
kaszát, s dolgozz versenyt velük. Hidd el nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll s nem nehéz a kasza!”
Böszörményi Jánosné

Tegyük emlékezetesse a hazassagi évfordulót a
fogadalom ünnepélyes megújításával! Az önkormányzat
szerete*el várja azon hazaspárok jelen,ezését, akik kerek
(5, 10, 15, 20 s..) hazassagi évfordulójukat ünneplik a
2012-es évben. Az ünnepséggel egybekötö*
fogadalomtételre májusban kerül sor a község eskető
termében.
Az érinte*ek szíves jelen,ezését április 31-ig várjuk
a községi hivatalban.
Tisztele*el, Banai Tó2 Pál
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Nótaest

Hozzávetőleg 200 nótakedvelő vendége volt a Csemadok által szervezett idei nótaestnek, ami rekordot jelent a rendezvény
történetében. A helyiek és a környező településekről érkezettek mellett a baráti falvak polgármestereinek vezetésével Osliból 9, Kocsról 16,
Süttőről 22, önkormányzatunk által meghívott
vendég tette tiszteletét. A nagyszámú
terítékhez a régi kultúrházas asztalok, illetve
a szilveszteri bál bevételéből 500 euróért
vásárolt 12 új asztal sem volt elegendő, így a
pótlást
az
iskolakonyha
állományából
oldották meg. Az ilyen „problémák” a
szervezőknek
természetesen
bosszúság
helyett örömet okoznak, hiszen a töretlen
érdeklődésben
sokéves
munkájuk,
fáradozásuk igazolását látják.
A baráti asztaltársaságok sora –
melyek többsége évek óta visszatérőnek
számít – éjjel egy óráig hallgatta a meghívott
előadók műsorát, ami után a zenekar prímása
Mezei Zsolt, hajnali négyig az asztalok közt
járva húzta el a vendégek nótáját. A szép
muzsika és a finom mocsi bor mellett a kitűnő
szarvaspörkölt is hozzájárult az emelkedett
hangulathoz, melyet Lajos Sándor és Szalai
Zoltán készített el, Bellabás András, valamint
ifjabb
és
idősebb
Tóth
Kálmán
segédkezésével. Külön köszönet illeti Lajos
Andrást, aki hosszú évek óta főszervezője,
lelke és motorja a nagysikerű rendezvénynek.
A 2012-es nótaest résztvevői: Básti
János (Ipolykeszi), Barti Éva (Kéménd), Matus
Ernő (Nyékvárkony), Barta Mária (Érsekújvár),
Barta Barbara (Érsekújvár), Gőgh Zoltán (Gúta),
Katona Katalin (Nagymegyer), Száraz Márk
(Nagykér), Lajos András (Dunamocs).

Akácerdő kivágása

Tarvágásra került a búcsi út melletti akácos
jelentős része a tél folyamán. A táj teljesen megváltozott a
környéken, s az új látvány bizony nem éppen szívderítő. A
megszokott sűrű erdő helyett néhány csenevész bokrot,
fácskát, s a kivágott akácok csonkjait látjuk. Szükség volt a
hosszú emberöltők óta létező akácosunk kivágására? Mi lesz
jövőbeli sorsa a szóban forgó területnek? A kérdések
sokunkban felmerültek, ezért a szövetkezet és a
gazdaközösség
elnökétől,
Hollósi
Sándortól
kértünk
tájékoztatást:

Válaszomat egy kis történeti bevezetővel kezdem.
Őseink a régi világban a gazdaközösség felügyeletével és
irányításával gondozták a gazdák közös tulajdonát képező
akácosokat. Karban tartották, ritkították, frissítették, fái
között állataik legeltek. A gazdáknak szülői örökség illetve
vásárlás útján részesedésük volt a közös erdőből, s ennek
megfelelően osztották el egymás között a minden évben,
telente kitermelt faanyagot. Aztán jött a szocializmus, a gazdaközösség megszűnt, s az akácosokkal ezután már senki sem törődött.
Hivatalosan az állami erdészethez tartoztak, de az nem folytatott rajtuk erdőgazdálkodást, mondhatni rá sem nézett. A kilencvenes évek
elején is megmaradt az állami erdészet kezelésében, de ekkor az erdészet mindenki meglepetésére, váratlanul elkezdte kivágni a falu
akácosait. A szövetkezet vezetése mindezt nem akarta tétlenül végignézni, ezért beavatkoztunk, és Kiss Sándor, akkori szövetkezeti elnök
vezetésével sikerült elérnünk a minisztériumban, hogy leállítsák a jogtalan kitermelést.
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Hamarosan megszületett az a törvény, melynek értelmében vissza lehetett igényelni az erdőt a régi tulajdonosoknak az állami
erdészettől. Ekkor került sor a tulajdoni viszonyok rendezésére, az egyes dunamocsi családok részesedésének újonnan való
megállapítására. Jelentkezni kellett a tulajdonosoknak, hogy van erdőrészük, amit régi iratokkal, tulajdonlapokkal bizonyítottak. Ez egy
fontos időszak és lényeges momentum volt az ügyben, mert akik ekkor ezt megtették, azok lettek az újjáalakult gazdaközösség tagjai, s
nekik jár azóta a kitermelt fából részesedés. A tulajdonosokról névsor készült – mindenekelőtt Tóth Eszter mérnöknő fáradozásának
eredményeként – amit a járási földhivatalban adtunk le. A régi gazdaközösségi földek 49%-a így visszakerült a régi birtokosokhoz, a
fennmaradó 51% pedig, amelynek nem jelentkezett a tulajdonosa, a szövetkezet kezelésében maradt. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a
gazdaközösségi földek és erdők jogilag oszthatatlanok és „kivehetetlenek”, vagyis közös kezelésben állnak, s maszek alapon nem lehet a
földet sem kiméretni, sem fát vágni rajtuk.
A jelenlegi és az elmúlt években történt kivágásokról nem a gazdaközösség, és nem is a szövetkezet döntött. Törvényt hajtottunk
csak végre, amely ránk nézve kötelező érvényű. Az erdészeti törvény értelmében az elöregedett akácosokat ugyanis ki kell vágni, bizonyos
időközönként meg kell újítani, s ennek értelmében érkezett utasítás a járási földhivataltól a végrehajtásra. A szövetkezet és a
gazdaközösség megbízott erdésze ezután meghatározta a kitermelési menetrendet, melynek alapján történtek és történnek a kivágások.
Idén ősszel kerül sor az utolsó kivágási etapra, ezután már csak felújítás, karbantartás következik évtizedekig, az erdő teljes
megújulásáig. Az erdészeti törvény pontosan meghatározza a ritkítástól a botolásig azokat a munkálatokat, melyeket évről évre el kell
végezni a kivágott, és gyökérhajtatás útján megújuló erdőben. Jövőre például le kell vágni a tönkökről nőtt hajtásokat, hogy az új
csemeték közvetlenül a gyökérről sarjadjanak. A felsőbb szervek ezeket a munkákat rendszeresen ellenőrzik, továbbá negyedévente
jelentést kell küldenünk a földhivatalba, melyet erdészünk készít el.
A most kitermelt fa az erdőrészesedés alapján a gazdaközösségi tagok között került kiosztásra, valamint munkadíj fejében a
kitermelő társaság részesült belőle. A 8 cm átmérő alatti fákat, ágakat, illetve a letört hasábokat bárki szabadon hazavihette a területről.

Dunamocson járt az Esztergomi
kistérség delegációja
2012. március 9-én Dunamocson járt az esztergomi
kistérség küldöttsége, amely labdarúgó csapatunkkal is kiállt egy
mérkőzésre. A baráti eseményről a süttőiek a következő beszámolót
írták:

szervezett csapattal. A barátságos labdarúgó-mérkőzésre ezúttal is
sor került, melynek helyszíne a szomszédos Madar településen fekvő
patinás sportcsarnok volt. A színvonalas és küzdelmes mérkőzést
nagy csatában végül Dunamocs nyerte, de az esztergomi alakulat
sem vallott szégyent. Az esztergomi csapatnak egyébként nem volt
ismeretlen a dunamocsi alakulat, hiszen 2008-ban, a süttői
A 9 települést tömörítő Duna-menti térség delegációját
vigadalom alkalmával egyszer már megmérkőztek honfitársaikkal,
Czermann
János
Süttő
Község
polgármestere,
kistérségi
akkor 8-8 lett az eredmény.
elnökhelyettes, és Tóth Zoltán Bajót Község polgármestere vezették.
Természetesen most sem az eredmény volt a fontos,
Az esztergomi kistérség fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok
hanem sokkal inkább az, hogy a mérkőzést követően a házigazdák
kiépítését, azok ápolását. Delegációjuk (soraiban polgármesterekkel,
jóvoltából a csapatok egy közös vacsora mellett tapasztalatot
képviselőkkel, hivatali tisztségviselőkkel, közéleti szereplőkkel,
cserélhettek, megismerhették a házigazda település gazdag
hivatalnokokkal) külhoni látogatásainak sajátossága, hogy minden
kultúráját. A különösen finom vaddisznópörkölt, az ízletes borok és
alkalommal a sport melletti elkötelezettségének is tanúbizonyságot
a jó társaságnak köszönhetően a csapatoknak sikerült a napi
tesz.
gondokat elfeledni és közösen néhány kellemes órát átélni, erősítve
Az utóbbi években Bambergben, Gniezno-ban és Erdélyben
a nemzeti öntudatot, ami mindig is összekötő kapocs lesz a Duna
is járt már az esztergomi kistérség, és minden alkalommal
két oldalán fekvő magyarlakta településeken élőknek.
látogatásaik elmaradhatatlan eleme volt egy labdarúgó-mérkőzés is,
Hummel Rudolf
amelyet közéleti válogatottjuk vívott a helyi tisztségviselőkből
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Az oviban történt
A kisgyermekkor egyik legmeghatározóbb időszaka az óvodáskor. A kisgyermek életében ez az első
nagy változás, amikor az édesanya, az otthon védelméből idegen helyre, ismeretlen emberek és gyermekek
közé kerül. Nem könnyű az édesanyától és édesapától való elszakadás, új napirendhez kell szoknia, új
szabályokat kell elfogadnia. Az óvodában már nem hozzá alkalmazkodnak, hanem neki kell alkalmazkodnia másokhoz. Az óvodai élet
ezért nagyszerű hatással van a kisgyermekek társas érintkezésének fejlődésére.
Gyermekünket már 3 éves kortól beírathatjuk az óvodába. 5 éves kortól viszont kötelező vagy iskolába, vagy iskola-előkészítőbe
járnia. Ez nemcsak azért fontos, hogy az óvoda általános ismeretekkel készíti fel a gyermeket, hanem azért is, hogy képes legyen
alkalmazkodni majd az ottani napirendhez.
Mivel a sokrétű alkalmazkodás egyik gyermeknek sem könnyű, érdemes némi időt rászánni a beszoktatásra. A dunamocsi
óvodában még februárban végbement a beiratkozás. Óvodánk felajánlotta a szülőknek, hogy tavasszal és nyáron minél többször
látogassanak el gyermekükkel az óvodába. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a kisgyermekek, akiket még tanévkezdés előtt
beszoktatnak az óvodába, könnyebben illeszkednek be az új környezetbe: ismerős lesz az óvoda udvara, a csoportszoba, a játékok, az
öltözőbeli jelek, stb. Fontos, hogy kellemes emlékeket őrizzenek a kezdeti időszakról.
Jó tanács a szülőknek! Aggódásukat, félelmüket tegyék félre, legyenek bizalommal az óvónők és az óvoda iránt. Ha a gyermekek
érzik, hogy szüleik bizalmatlanok, ők is azok lesznek.
A dunamocsi óvodába 11 kisgyermeket (Žiak Zoe, Papp Veronika, Varga Zalán, Zámbó Bíborka Jázmin, Kukola Viktória, Lakatos
Annamária, Lakatos Zoltán Adrián, Mezei Andrea, Csehi Tünde, Štepník Botond, Zsemle Viktória) írattak be ebben az évben. Az új
tanévkezdéskor 32 kisgyermekkel kezdjük meg az oktató-nevelő munkát. (Kele Ildikó)

OVIS leszek

Vidám nosztalgiázás ovis szemmel

A képen Lajos Laura, Bajkai Bence, Slivka Zsóka,
Hlúgyik Dénes, Cseh Andrea, Tallósi Kitty és Péter a
hóember látható.

Az idei hosszú téli szünetben
a gyerekek nem élvezhették az igazi havas tél
nyújtotta lehetőségeket. Nem szánkózhattak,
nem
hócsatázhattak,
nem
játszhattak
önfeledten a hóval borított kertekben, mert már
úgy nézett ki, hogy az idei tél hóesés nélkül fog
eltelni. Ám Holle anyó február végén végzett
csak nagytakarítást, amikor is jól megrázta
dunnáit és a gyermekek nagy örömére végre egy
reggelre úgy ébredtünk, hogy az egész tájat
fehér hótakaró borította. Volt ám nagy öröm és
ujjongás! Aznap minden kisgyerek szánkóval
érkezett az óvodába, és még utána jó néhány
napon keresztül.
Ki is használtunk minden tél nyújtotta
lehetőséget, hogy minél több időt a szabadban
tölthessünk.
Hócsatáztunk,
csuszkáltunk,
szánkóztunk, és amikor arra alkalmas volt az
idő, megépítettük az óvoda udvarán Pétert,
a hóembert. Készítésébe mindenki bekapcsolódott. Gyúrták,gömbölyítették ki-ki
a hasát, ki-ki a fejét. A répa orráról és a kalapjáról sem feledkeztünk meg.
A vidám hóember így több napon keresztül köszöntötte az oviba érkező
gyerekeket. (Asbóth Katalin)

A rajzolás, mint az önkifejezés eszköze az óvodában
A gyermeki rajznak, az óvodáskori rajzolásnak egészen más funkciója van, mint a gyermek művészi pályára való felkészítésének.
A rajzolás otthon is gyakorolható. A fejlesztő tevékenységek között az egyik leghatékonyabb és leghasznosabb fejlesztő játék.
A rajztevékenység előkészíti az írástanulást, segíti a mindennapi élmények és feszültségek feldolgozását, és nem utolsó sorban a
gyermeki intelligencia egyik legalapvetőbb mérőeszköze. Fontos, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek a rajzolásra az
óvodai foglalkozásokon. Nem elhanyagolandó a gyermekek művészetre való nevelése, a művészetekhez való pozitív viszony kialakítása,
amellyel a gyermekek önbizalmát jelentősen növelhetjük. Örüljünk, hogy gyermekünk rajzol, „pancsol” a festékekben, maszatos a keze, és
sorra gyártja a kis műveket, mert élmény számára az alkotás.
Óvodánk részt vett az oravai kultúrközpont karácsonyi rajzversenyén, és az ógyallai csillagvizsgáló rajzversenyén. (Kurucz

Ágota)
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Száll az ének...
... hív a nóta, mondogattuk napról napra,
mígnem elérkezett február 16. a maszkabál
ideje. A bált hosszas készülődés előzte meg:
beszélgettünk a farsangi szokásokról, mondtunk
vidám
verseket,
énekeltünk,
készítettünk
maszkokat, díszeket. A gyerekek suttogva
árulták el „titkukat”: milyen jelmezt fognak
viselni. A nagy napon ellepték az óvodát a kis
katicák, méhecskék, tündérek, szörnyek, de volt
bohóc, micimackó, ninja, spongyabob és boszi
is. Minden gyermek bátran mutatta meg mit tud,
majd kezdetét vette a tánc, melyet ügyességi
verseny követett, jutalmul pedig jólesett a finom
sütemény. Némi pihenőt követően újfent
táncoltunk. A jó mókának a sötétedés és a jóleső
fáradtság vetett véget. (Tallósi Orsolya)

Megérkezett
az év első
dunamocsi
babája
Farkaš Bence 2012. február 16-án született a
komáromi kórházban, Szlezák Szimona és Farkaš László
első gyermekeként. A kis Bence 52 cm-el és 3,50 kg-al
látta meg a napvilágot. Az anyuka elmondása szerint a
baba
császármetszéssel
született,
s
szerencsére
mindketten egészségesek, kitűnően érzik magukat. Sok
boldogságot kívánunk az egész családnak!
Az önkormányzat februári döntése értelmében a
község ettől kezdve minden újszülött érkezésénél 200
euró készpénzzel kedveskedik az ifjú párnak, melyet a
polgármester virágcsokor és babanapló kíséretében már át
is adott. Gesztusértékű figyelmesség ez, hogy érezzék a
családok, a település odafigyel rájuk. Az önkormányzat ily
módon is arra biztatja a fiatalokat, hogy itt szüljenek, a
gyerekek pedig később itt alapítsanak családot.

oldog"Boldog-b snapot,
zületé
boldog s k , hogy
kívánju
yen
ég sok il
legyen m otok!!!"
szép nap
Nemrégiben ünnepelte 6. születésnapját
Kocsis Dóra és töltötte be 8. életévét
Kocsis Ádám.
Egy évvel idősebbek lettetek, köszöntünk
most titeket nagy - nagy szeretettel.
Nem kérünk a jó Istentől kincset,
gazdagságot, csak nektek erőt,
egészséget, igaz barátokat és boldogságot:
apuci, anyuci, mamák, papák,
keresztszüleitek, Editke nénje, barátaitok
és az egész rokonság.
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1938. - második rész

Az I. bécsi döntésre, Szlovákia déli részének Magyarországhoz csatolására 1938. november 2-án került sor, szűk egy hónappal
azután, hogy a szlovák és magyar fél közötti komáromi tárgyalások kudarccal végződtek. A Tiso vezette szlovák, és a Teleki Pál vezette
magyar delegációnak abban a kérdésben kellett volna október elején Komáromban dűlőre jutnia, hogy mekkora terület kerüljön vissza
Magyarországhoz, illetve mekkora maradjon a szétesőben lévő csehszlovák államnak. Az igények különbözősége miatt – ahogy az várható is
volt – a felek meddő vitát folytattak, s a helyzetet végül az olaszok és németek által hozott első bécsi döntés oldotta meg.
A komáromi tárgyalásokat egész Dél-Szlovákiában nagy figyelemmel kísérte a lakosság, több községben zajlott békés felvonulás,
melyek során a polgárok elénekelték a korábban tiltott magyar nemzeti himnuszt és kitűzték a magyar nemzeti lobogót. Kelemen Kálmán
református lelkész aktivitásának köszönhetően Dunamocs is kivette részét az októberi megmozdulásokból: a tiszteletes úr az iskola
diákságát bevonva politikai jellegű demonstrációt szervezett.
A „Kelemen akció” előzményeként tudni kell, hogy a komáromi magyarszlovák tárgyalásokra Európa egyik legszebb gőzhajója, az 1913-ban épült
Zsófia (a hajó a borítón látható) vitte sok-sok tele bőröndben, mappában,
hengerben a tárgyalások magyar delegációjának iratanyagát, térképeit. A
komáromi kikötőben horgonyzott le, s egyben a magyar delegáció
szállodahajójaként is szolgált a tárgyalások idején. A Zsófia Budapestről
indult, s ahol a cseh fennhatóság alatt lévő községek mellett haladt el, a
magyar lakosok kivonultak a partra, és ott álltak üdvözlő tisztelgéssel,
amíg a hajó eltűnt a láthatáron.
Vasárnap tette meg útját a hajó, s Dunamocs alá délután folyamán
érkezett. Kelemen tiszteletes úr a rádióból már értesült a közelgő
eseményről, tudta, mikor érkezik falunk alá a Zsófia. Nem akarta
elmulasztani a találkozást, ezért az előre jelzett időpontban levezényelte a
diákságot a Dunára, hogy méltóképpen üdvözöljék az elhaladó gőzöst.
Akkor úgy mondták a korabeli gyerekek: „tüntetni megyünk.” Kezükben
tartották az iskolában készített zászlócskát, s a hajót várva hazafias
rigmusokat skandáltak, integettek Magyarország felé. Lementek
közvetlenül a víz szélébe is, ahol a Duna fölé hajolva kiabálták: „Itt
vagyunk, magyarok!” A víz átvitte hangjukat a túloldalra. Hamarosan
felbukkant a gyönyörű fehér személyszállító, s a gyerekek lelkesen
integettek a hajónak, amely hosszan visszadudált nekik. Végül a sok
kisdiák hangosan elénekelte a szomorúságában is reménykedő, iskolai
énekórán tanult magyar nótát: „Szomorúan szól a magyar nóta, hiszen

másképp már hogyan is szólna, nem tudom, én mi van ezen a népen,
sírva vigad már a magyar régen. Összeütöm mégis a bokámat,
kalapommal elfödöm orcámat, elfödöm, nem akarom, hogy lássák, két
szememnek sűrű könnyhullását.”
A megváltozott hatalmi viszonyokat, Csehszlovákia erőtlenségét jól mutatja, hogy a közeli kaszárnyában állomásozó fináncok
tűrték az orruk előtt zajló demonstrációt, és semmilyen eszközzel nem avatkoztak a történésekbe.
Az 1938 körüli időszak a fentihez hasonló hazafias nóták nagy korszaka volt Mocson. Énekelték a pincéknél, a Bodegában, meg a
Szenci, Tóth és Papp kocsmában egyaránt. Több olyan hazafias nóta volt, amit különösen szerettek, s amelyeknek megvoltak a legszebb
hangú, méltán népszerű helyi előadói. Mocskos Ilonka például nem csak szépen énekelt, de gyönyörűen cimbalmozott is hozzá. A Tóth
kocsmában, ahol Kovács Károly zenekara rendszeresen játszott, a vendégek kívánságára nem egyszer odament a cimbalomhoz, leült a
cigányzenész helyére, s dalolni kezdte: „Virít már a szarkaláb odahaza régen, ezer tücsök muzsikál most is künn a réten, odajárt ki a

babám, mosolygott a szeme rám, Istenem, de szép volt, Istenem, de rég volt. Álmodó Tisza-part, szívem-lelkem odahajt, délibábos táj,
legelésző nyáj, árva szívem csak utánad vár, vár, vár. Nádfedél, faluvég, eljutok-e haza még? Vár otthon reám az édesanyám, visszavár a
szép magyar hazám.”
Bellabás András, Parti Lajos András, Bábi József meg a többi hasonló korú cimbora vasárnapi törzshelye szintén a Tóth kocsmában
volt. A férfiak közül ők nótáztak a legszebben. Kovács Károlyt odaintették asztalukhoz, aki húzni kezdte fülükbe kedvenc nótájukat: Árva

magyarnak születtem, árva az én hazám, de az Isten, a jó Isten gondot visel énrám, elvesztettem apám, anyám, hazám sincs már nékem,
sorsüldözött magyar vagyok, ez az én nagy
vétkem. A világon járok-kelek, sehol nincs
nyugvásom, amíg az én magyar hazám
szabadnak nem látom, hívogat a Duna,
Tisza hívogat a Kárpát, úgy szeretném
megcsókolni, édesanyám sírját.
E g y
csapásra olyan csend lett, úgy elhallgatott
mindenki a zsúfolt vendéglőben, hogy
pisszenést sem lehetett hallani.
A dunamocsiak lélekben készen
álltak a magyar honvédek fogadására…

(Adatközlő: özv. Mázsár Jánosné)
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A DFC legutóbbi mérkőzései
Barátságos mérkőzések:
Február 19, madari sportcsarnok: Dunamocs-Dunaradvány 22:11 G: Lajos T. 6, Banai
3, Pálik 3, Gula 2, Vörös P. 2, Bábi T. 2, Tóth P. 2, Asbóth A. 2. Február 26: Izsa-Dunamocs 2:2
G: Gula, Banai T.I.
Március 4: Dunamocs-Izsa 1:3 G: Lajos T.
Március 11: Dunamocs-Keszegfalva 1:1 G: Pálik
Bajnoki mérkőzés:
Dunamocs-Örsújfalu 3:2 G: Bábi, Lajos T., Sulák
Az első félidőben háromgólos előnyt szerezve magabiztosan vezetett csapatunk.
Rengeteg helyzetünk kimaradt, s a csapat a biztos vezetés tudatában kevésbé koncentrált, ami
majdnem megbosszulta magát. Az ellenfél két talált góllal izgalmassá tette a meccs hajráját.
A mérkőzésen nagyszerű játékkal mutatkozott be a madari Sulák Mihály, a DFC
legújabb szerzeménye. A játékos a KFC-ben nevelkedett, majd játszott Búcson, Madaron és
Perbetén is. Sulák Misi a képen a csapat legújabb mezében látható, melyet a helyi TAVI-TRADE
(Zetor) cég vásárolt a csapat számára.

A házi góllövőlista állása:

Lajos T. - 21, Bábi T. - 12, Pálik M. - 7, Gula D. - 6,
Banai T. I. - 4, Lajos A. - 3, Tóth P. -3, Asbóth A. - 1,
Nagy S. - 1, Sulák M. - 1.

A 6. és 7. évfolyamok részvételével március 20án iskolánk focitornát rendezett. A járási bajnokság
csoportokban
zajlik, mindegyik csoportból
az első
helyen végzett csapat jut tovább. Dunamocs az A
csoportban szerepelt, Búcs és Bátorkeszi társaságában.

KISPÁLYÁS DIÁKTORNA

Eredmények:
Búcs-Dunamocs 0 :0
Búcs-Bátorkeszi 2 :0
Dunamocs-Bátorkeszi 1:0 G: Csontos Tibor
1. Búcs
4 p.
2. Dunamocs 4 p
3. Bátorkeszi 0 p

2 : 0
1 : 0
0 : 3

Dunamocs szineiben Banai Tóth István, Tücsök
Tibor, Sántha Szabolcs, Jezsó Márk, Pastorek Dominik és
Csontos Tibor szerepelt.
Mácsodi András

A Dunamocsi Borászok Szövetsége szeretettel meghív minden borászt és borkedvelőt a
hagyományos dunamocsi borversenyre, amelyre április 14-én, szombaton kerül sor a
kultúrház nagytermében.
Nevezési díj: Az első és a második minta leadása 4,- euró, minden további minta 2,- euró
Figyelem! A verseny kiértékelése nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépődíj: 6,- euró
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Mindenkit szeretettel vár a Dunamocsi Borászok Szövetsége.

zok Szöve
rás

A versenyben résztvevő borászoknak a belépődíj ingyenes!

namocsi S
Du

A belépődíj borkóstolást, vacsorát és emlékbe elvihető kóstolópoharat is tartalmaz. A ek
lész és Bo
vacsora után a jókedvű szórakozást Mezei Zsolt és zenekara biztosítja.
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