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Üdvözlégy fényes nap,
tiszteletre méltó
„Mikor a világ alkotója a keresz-
ten kivégzést szenvedett, nagy
hangon felkiáltva kiadta lelkét. S
íme, a templom kárpitja kettéha-
sadt, a sírok megnyíltak, mert 
nagy földrengés támadt, mert a vi-
lág mintegy azt kiáltja, hogy Isten
Fiának halálát nem szenvedheti.

Végül megnyitja a katona lándzsája
a keresztre feszített Úr oldalát, on-
nan vér és víz jöve ki, a mi üdvös-
ségünk váltságául. Ó mily csodála-
tos kincs, melynek árán a világ rab-
sága kiváltatott, széttörettek az alvi-
lág pokoli zárjai, és megnyílt elŒt-
tünk az ország bejárata.” (a közép-
kori esztergomi liturgiából). 

A bŒsi plébánia 18. századi, pon-
tosan 1781. évi egyház-látogatási
jegyzŒkönyvének latin szövegét ol-
vasgatva szembesülök azzal, hogy
községünk  népe mennyire szeme
elŒtt tartotta az ÜdvözítŒ értünk vi-
selt, az Atyának felajánlott szenve-
dését és kereszthalálát. A leírás
szerint a község két szélén útmen-
ti feszületek ún. vörösképek álltak.
A ma is ismert helyén már 1750-
ben állt a „keresztvonó” Krisztus
kápolnája. A fájdalmas anyával va-
ló együttérzés lelkületét ápolta a
sasvári Szızanya kegyszobrának
másolata a várkonyi úton. A Korda
Társulat hívei a körmenetekben az
Úr szenvedése eszközeinek jelvé-
nyeit hordozták. A templomban
minden virágvasárnap és nagy-
pénteken felhangzott a passió, né-
pies gregorián dallamán. Jézus
Krisztus keresztáldozatának meg-
rendítŒ emléke az 1907-ban épült
kálváriánk. A templomban minden
évben felállították a szentsír mását.
Krisztus feltámadásának a hite is
eleven volt: a feltámadt Krisztus
szobra a húsvéti körmenet elma-
radhatatlan eleme. De mindezeknél
sokkal Œsibb, alapvetŒbb és min-
dennapi alkalma is volt annak, hogy
az értünk meghalt és értünk fel-
támadt Krisztust szemük elŒl ne
veszítsék a hívek, sŒt, hogy Œvele
szoros egységben legyenek: ez a
szentmise volt. A szentmise ün-
neplése naponta a jelenbe hozta az
egyszeri és tökéletes, végleges és
megismételhetetlen krisztusi ál-
dozatot. Az Oltáriszentségre úgy
tekintettek a hit szemével, mint
Krisztus Urunk áldozatának megje-
lenítésére, s a feltámadt Krisztus

valóságos jelenlétére az Ã népe kö-
rében. A feltámadt Krisztusba ve-
tett hit jele volt az is, hogy Œseink
megszólították Œt az imádságban.
Helyet adtak neki életükben. Krisz-
tus jelenléte pedig formálta szívü-
ket, életüket.

Krisztus húsvétjának kŒbe fara-
gott, fából készített, pléhre festett
emlékjelei ma is itt vannak köztünk,
mint utaló jelek. De vajon eljutott-e
hozzánk, megérintette-e szívünket
az üzenet, s megértettük-e, hogy
értem halt meg az Úr?   

Aki valóban hiszi Krisztus keresz-
táldozatát és feltámadását, és meg-
értette, hogy az Œ bınei miatt is
szenvedett, érte halt meg és érte tá-
madt fel, annak számára nem kér-
dés többé, hogy bınbánatot tart-
son. Nem kérdés többé, hogy
imádkozzon, hogy hallgassa az Úr
Jézus szavát. Felfedezi a feltámadt
Krisztus jelenlétét: fŒleg az Igében
és az Eucharisztiában.

Hálával gondolok arra, hogy kis-
gyermek korom óta hallhattam a
passiót szülŒfalum templomában
Stampay János énekeskönyvének
ízes szövege szerint.  Hálával tarto-
zom azoknak, akik segítettek, hogy
ministránsként a szentsírnál térde-
pelve én is Œrizhessem a „Jézus-
kát”. Hálás vagyok egyházam litur-
gikus tradíciójának, amely beava-
tott a húsvét titkába. Köszönöm a
húsvéti parázsló tıznek, a hatal-
mas gyertyaoszlopnak, az örven-
dezŒ csengŒ- és harangszónak, a
gregorián húsvéti allelujának, a Fel-
támadt Krisztus e napi ének má-
csédi dallamának, a gyönyörı hús-
véti virágoknak, hogy továbbadták
a hitet: Jézus valóban feltámadt
a halálból. Köszönöm mindazoknak
a híveknek, akiknek az életébŒl,
imáiból, szavaiból kiolvashattam:
Krisztus valóban él, feltámadott és
velünk van. Köszönöm, akiknek
hıséges életük és hivatásuk sugall-
ta, érdemes Krisztusnak szentelni
életünket.

Kívánom községünk lakóinak, hí-
vŒknek és nem hívŒknek egyaránt,
hogy az idei nagyhét és húsvét ide-
jén tudjanak megállni, lecsendesed-
ni, testben-lélekben megújulni,
szemlélŒdni: vagyis a látszatvilág-
ból a lényeges valóságokat észre-
venni.

Józsa Attila plébános  Székelyföldi alkotás
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Biciklin érkezett
a 87 éves Mariska néni
A magyar forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából
rendezett hagyományos koszorú-
zás után meghitt rendezvényre
került sor a helyi mıvelŒdési ott-
honban, ahol Fenes Iván polgár-
mesteri díszoklevelet adott át a
87 esztendŒs özvegy SebŒk Mári-
ának, a hozzá képest hat esz-
tendŒvel fiatalabb Brezovszky Ár-
pádnak, valamint a 71. életévé-
ben járó Gróf Árpádnak.

A polgármester elismerŒen idézte
fel a három kitüntetett kiemelkedŒ
társadalmi munkáját, amelyet több
évtizeden keresztül nagyközségünk
fejlŒdése érdekében fejtettek ki, s
méltatta emberi helytállásukat is. A
három kitüntetettel néhány nappal
a rendezvény elŒtt beszélgettünk.
Nem akarok hinni a szememnek,
amikor látom, hogy az idŒs asszony
kerékpárral érkezik a helyszínre.
Aztán meg a fülemnek, miután köz-
li, hogy Œ immár nyolcvanhét éves.
Ugyancsak biciklivel érkezik Bre-
zovszky Árpád is, aki nevetve közli:
„Nekem ez volt a munkaeszközöm.
Hosszú éveken át a helyi állami
gazdaság növénytermesztŒ részle-
gének a csoportvezetŒje voltam,
kerekeztem minden nap, esŒben,
hŒségben. Ha annak idején lett 

volna lehetŒségem felszerelni a ma
már kapható mıszert, akkor annyi
sok idŒ alatt nyilván sok tízezer ki-
lométert rögzített volna – mondja.
IdŒközben megérkezik a harmadik
kitüntetett is, aki mindössze hetve-
negy éves. „Mindketten december-
ben születtünk, csak Œ tíz évvel
késŒbb” – tájékoztat Brezovszky
Árpád.

IdŒutazásba kezdünk: visszafele
pergetjük az idŒt. Emlékfoszlányo-
kat hallok. És egy sóhajtást: – Ne-
kem bizony nehéz életem volt. Hu-
szonöt éves voltam, amikor 1946-
ban a férjem tüdŒgyulladásban
meghalt, csak harminc volt, sze-
gény. Rám maradt a három gyer-
mek, a két leány és az egy fiú, aki
viszont tavaly hunyt el. Az erdé-
szetnél dolgoztam éveken át, so-
káig nem volt családi pótlék, csak
kevéske fizetés. Bizony, elŒfordult,
hogy a kisfiam este éhesen kutat-
ta a konyhaszekrény fiókjait, de
egy szem kenyeret sem talált.
Majd reggel szerzünk valahonnan
– simogattam könnyezve a fejét.
Mégis felneveltem tisztességgel
mindhármukat, mert sokan segí-
tettek. Amikor készülŒdtünk haza
az erdŒbŒl, többen adtak kisebb
csomagot, hogy legyen mit en-
nünk. Jószívı munkatársaim vol-

tak – sorolja szinte lélegzetvétel
nélkül. Aztán büszkén teszi hozzá,
hogy immár hét unokája és hat
dédunokája aranyozza be az éle-
tét.

Brezovszky Árpád évtizedeken át
tevékenykedett a Csemadokban,
és két kitüntetett társához hason-
lóan a helyi képviselŒ-testületben
is. „Bármekkora volt a nyomás, én
nem reszlovakizáltam, ezért egy
évvel késŒbb, csak 1950-ben vit-
tek el katonának. ElŒzŒleg már be-
léptem a Csemadok helyi szerve-
zetébe, amely abban az évben feb-
ruárban alakult, Both Vendel kocs-
májában. Glatz Andor volt a
fŒszervezŒ, aki több odaveszett
bŒsivel ellentétben visszatért a
koncentrációs táborból” – elevení-
ti fel a történteket. S boldogan te-
szi hozzá, hogy két leénya, egy fia,
négy unokája van és már egy déd-
unokája is.

Folytatás a 4. oldalon

 Özvegyen három gyermeket neveltem fel

 Ne csak hifitornyot, hanem tisztaságot is hozzunk Ausztriából Fogas Ferenc felvételei
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Biciklin érkezett
a 87 éves Mariska néni

Befejezés a 3. oldalról
Bekapcsolódik a beszélgetésbe

Gróf Árpád is, aki egy ideig szintén
a helyi állami gazdaságban munkál-
kodott, majd 1981-ben, Csicsay Ot-
tó halála után az akkori helyi nem-
zeti bizottság elnöke lett. Két leánya
van, az egyik Dunaszerdahelyen
dolgozik, a másik a magyarországi
Öttevénybe ment férjhez. Mit ád a
sors: a Nyárasdról 1946-ban kitele-
pített Döményék fiához. „Kisuno-
kám a GyŒri ETO korosztályos foci-
csapatában játszik. Ha csak lehet,

átruccanok a meccseikre” – közli
ugyancsak büszkén.

Mindhárman, egymást kiegészít-
ve idézik fel a Csemadok hŒskorát.
„Akkoriban két színjátszócsoport
is volt a községben, mert a tızol-
tóknál is mıködött egy. Emlék-
szem a Szabad szélre, a Zeng az
erdŒre meg a Boci boci tarkára, 
amely különösen nagy siker volt.
Játszottunk egy darabot, amelyben
magyar zászlót kellett a színpadra
vinni. A címére nem emlékszünk,
arra viszont igen, hogy az akkori

erdész, aki pártfunkciós volt, nem
engedte. Hát, ilyen idŒk voltak 
ezek, de mégis csak akkor voltunk
fiatalok, ezért inkább a szépre em-
lékszünk – bizonygatják egybe-
hangzóan.

Munkájukról is sokat beszéltek.
„Sokáig gyengélkedett a helyi szö-
vetkezet. Volt úgy, hogy hónapokig
nem volt fizetés. Itt nem ment 
olyan fényesen a közös gazdálko-
dás, mint például Nyárasdon. De
aztán különvált a nyékvárkonyitól a
bŒsi állami gazdaság, beolvadt a
helyi szövetkezet is, s lassanként
nálunk is szebb napokra virrad-
tunk” – tudom meg. Mariska néni
még hozzáteszi, hogy az erdészet
után a helyi kisüzembe került, hosz-
szú éveken át volt takarítónŒ, aztán
nyugdíjba vonult. Ma a helyi nyug-
díjas klub egyik legaktívabb tagja.
Most éppen az évzáró taggyılést
szervezi. „Idén hamar jön a húsvét,
a böjt alatt nem akartunk gyılésez-
ni, de majd az ünnepek után! Még
cigányzenekart is hívunk, mert a
tagságunk szeret nótázni, jóked-
vıen szórakozni” – avat be a legkö-
zelebbi terveibe.

Gróf Árpád a félmúlt egyik törté-
netét eleveníti fel. „Már a nyolcva-
nas években munkálkodtunk azon,
hogy nyilvánítsák várossá BŒst.
Jártam Diószegen is, amely abban
az idŒben szerezte meg ezt a ran-
got. Kilincseltem ·tefan Lazar ak-
kori belügyminiszternél, akinek tré-
fásan mondtam: figyeljen ide, mert
egy valódi gróf beszél magával. Na-
gyot nevetett, és megígérte, hogy
pártfogolja a kérelmünket. De aztán
jött a rendszerváltás, s egy ideig
elaludt ez a téma. Aztán 1994-ben
ismét elŒvettük, de a népszavazás
szükségesnél alacsonyabb részvé-
teli aránya miatt a cél meghiúsult.
Akadtak, akik azt terjesztették, 
hogy majd nem lehet disznókat tar-
tani, mások meg olyasmiket mond-
tak, hogy még a kutyaugatás is
drágább lesz, mert nagyobbak
lesznek a helyi adók és más díjak,
ami persze, nem volt igaz, de so-
kan elhitték. Sajnos“ – sóhajt most
Gróf Árpád, s mindkét társa rábó-
lint.

Elérkezünk a jelenhez. Mindhár-
man örülnek a kitüntetésnek, s an-
nak, hogy a polgármester és az ön-
kormányzat odafigyel a vélemé-

nyükre, nagy becsben tartják a ta-
pasztalataikat, miként a többi idŒ-
sebb polgárét is. Mariska néni
örömmel újságolja, hogy a nyugdí-
jas klub jelentŒs anyagi támoga-
tást kap, Fenes Iván és más helyi
vezetŒ pedig gyakran látogatja
meg Œket.

Mi az, amin változtatnának, s 
amin javítani kellene a nagyközség-
ben? – kérdezem tŒlük végezetül.

„Egy ideig úgy volt, hogy nálunk
is letepeszik a Tesco, amire azért
volna szükség, hogy nagyobb le-
gyen a konkurencia nagyközsé-
günkben. Egyébként annak örülök,
hogy a három éve épített busz-
megállókat meg a játszóteret senki
sem rongálta meg” – válaszolja
Brezovszky Árpád.

„Engem a sok szemét bosszant.
Nemrég még csirkemaradékokat is
az árokba dobáltak, a kóbor kutyák
marcangolták szét. Amikor szóvá
tettem, azzal intéztek el, hogy mi
közöm hozzá, pedig a lakóhelyünk
tisztasága közügy” – emeli meg a
hangját Mariska néni.

Gróf Árpád rábólint: „Nemrég
mondtam egy népgyılésen, hogy
valóban jó dolog, hogy immár
Ausztriába is útlevél nélkül utazha-
tunk. De jó lenne, ha nemcsak a
szórakoztató elektronikai terméke-
ket hoznák be onnan, hanem a te-
lepülések tisztaságát és a muskát-
lis ablakokat is, mert ebbŒl a
szempontból van mit tanulnunk a
sógoroktól. Aztán jó lenne, ha az
egyre erŒsebb közlekedés miatt
körforgalom épülne a mıvelŒdé-
si ház elŒtti keresztezŒdésben, a
templomtól a Medve fele vezetŒ
fŒúton pedig parkolóhelyeket jelöl-
hetnének ki. Remélem újabb sike-
res uniós pályázatokat nyújt be az
önkormányzat, amelynek erŒfeszí-
tései és a megszerzett anyagi tá-
mogatások révén megszépült és
korszerısödött az iskola” – teszi
hozzá.

Beszélgetésünk végén ruganyos
léptekkel távoznak. Brezovszky Ár-
pád derısen kerekezik el, Mariska
néni is felpattan a biciklire, s pilla-
natokon belül már az út másik olda-
láról integet vissza. Gróf Árpáddal
ugyanarra gondolunk: Hej, ha mi is
ilyen fiatalosak lennénk ilyen szép
életkorban...

Szilvássy József Fél életemet kerékpározással töltöttem Fogas Ferenc felvételei
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Mıfüvet a fiataloknak
Magabiztos léptekkel érkezik
Dömény Nikolas, a bŒsi képvi-
selŒ-testület legifjabb tagja, aki
májusban lesz huszonkilenc éves.
Ennek ellenére már sikeres vál-
lalkozó, aki ugyan nem proféta a
szülŒhelyén, de szava, tekintélye
van a nagyközségben is. Beszél-
getésünk során arra a bizonyos
miértre igyekeztem minél átfo-
góbb válaszokat kapni.

– Honnan ez a ritka keresztnév? –
faggatom, amint leül.

– Édesanyámnak annak idején
valamelyik régi regényben tınt fel
és tetszett meg ez a név, így mesél-
te nekem, amikor erre rákérdeztem
– válaszolja, aztán további kéré-
semre eddigi életútját elevenítette
fel: – A somorjai magyar gimiben
érettségiztem, 2002-ben pedig a
nyitrai agráregyetem közgazdasági
karán szereztem mérnöki diplomát.
Azután az egyik csallóközi nemzet-
közi fuvarozó cég megbizott ügyve-
zetŒ igazgatója lettem – közli. Az-
tán azzal folytatja, hogy ebben a
tisztségben pattant ki az újabb öt-
let, amelynek valóra váltását már
meg is kezdték.

– Pozsonyeperjesi és ipolyszakál-
lasi társammal együtt újabb vállal-
kozásba fogtunk. Gázolaj-kutak te-
lepítésével foglalkozunk. EgyelŒre
kettŒt mıködtetünk: egyet Duna-
szerdahelyen, egyet pedig Kassa
mellett. Rövidesen újabbakat is le-
rakunk – közli. 

Mormolom magamban a sosem
hallott kifejezést: – Gázolaj-kút, hát
az meg micsoda? – nézek rá értet-
lenkedve.

– Nagy, egységes méretı konté-
nereket rakunk le, betonnal és más
anyaggal többször szigetelt, tehát
abszolút biztonságos helyre. Itt tá-
roljuk a nagy mennyiségben vásá-
rolt üzemanyagot, amelyet ennek
köszönhetŒen olcsóbban is árusí-
tunk, mint a töltŒállomásokon. Egy-
re többen tankolnak nálunk, hi-
szen fŒleg a fuvarozók leginkább az 
üzemanyagon takarékoskodhatnak,
más költségeken nem nagyon –
magyarázza.

– Nyilván tudja, hogy fŒleg a
csallóközi ember ilyesmi hallatára
összevonja a szemöldökét, s azt
kérdezi: környezetszennyezés kizár-
va?

– Kizárva! Mi is óvjuk a szülŒföl-
dünket, rendelkezünk a szükséges
környezetvédelmi engedélyekkel is.
Aggodalomra tehát semmi ok – fe-
leli határozottan.

Megcsördül a mobilja, s azonnal
németre vált. Folyékonyan tárgyal

az ügyfelével.  Kisvártatva folytatjuk
a beszélgetést.

– Legtöbb partnerünk osztrák, jól
megértem magam velük, mert a gi-
miben németül tanultam. Most 
nagy hasznát veszem annak, hogy
akkor sem lazsáltam. Most éppen
az édesanyámat is tanítom erre a
nyelvre, mert Œ jelenleg idŒs embe-
reket gondoz Ausztriában. Már elég
jól beszéli ezt a nyelvet.

– És az angollal hogy áll, fiatal-
ember? – faggatom Œt.

– Még egyetemista koromban
voltam négy hónapos idénymunkán
Skóciában. Kemény meló volt, ep-
ret szedtünk látástól vakulásig, de
én sosem riadtam vissza a munká-
tól. Meg aztán alapszinten megta-
nultam angolul is. Azóta több kül-
földi parneremmel beszélek ezen a
nyelven. Olykor odahaza a ba-
rátnŒmmel is...

– ... Akivel nemrég új családi ház-
ba költöztek BŒsön, ha jók az érte-
süléseim – fızöm tovább beszélge-
tésünk fonalát.

Elmosolyodik: – Így van. Még gi-
mis koromban több célt tıztem ki

magam elé. Szerezzek egyetemi
diplomát, jussak el a Kanári-szige-
tekre, harmincéves koromra pedig
legyen családi házam, aránylag biz-
tos megélhetésem! – sorolja.

– Hát akkor túlteljesítette a sze-
mélyes tervét, hiszen odébb a har-
minc – nyugtázom, majd azt firta-
tom, hogy miért éppen a Kanári-
szigetek?

– Annyi szépet olvastam és lát-
tam filmeken az Atlanti-óceánban
levŒ, Spanyolországhoz tartozó szi-
getcsoportról, hogy valósággal
vonzott. Nem csalódtam, gyönyörı
hely. Ami pedig a céljaimat illeti, ke-
mény munkával értem el ezeket, 
amit a kivülállók nem érzékelhet-
nek, de mint már említettem, nem
riadok vissza a munkától, ráadásul
látom is értelmét, eredményét a na-
gy hajtásnak – teszi hozzá.

Újabb témát vetek fel: – És azt is
eltervezte, hogy helyi képviselŒ
lesz?

Ingatja a fejét. – Sokáig a nagy-
politika, fŒleg a Magyar Koalí-
ció Pártjának politizálása  érdekelt.
Tagja lettem a Via Nova Ifjúsági

Csoportnak, egy ideig az országos
tanácsnak is, itthon a kollégáimmal
is létrehoztuk az ifjúsági szerveze-
tünket. Aztán vagy két éve többen
megkérdezték, nem indulnék-e a
helyhatósági választásokon. Ismer-
tek onnan is, hogy hatodikos alap-
iskolás koromtól tagja voltam a
nagymúltú helyi tızoltó-testületnek.
Ha az idŒm engedi, akkor továbbra
is folytatom ezt a nemes tevékeny-
séget, a bajtársi szellem és amiatt,
hogy emberéleteket és jelentŒs
anyagi értékeket menthetünk meg.
De vissza a jelöléshez. Némi gon-
dolkodás után igent mondtam, s
2006 decemberétŒl helyi kép-
viselŒvé választottak. Nemcsak 
újonc, hanem a legfiatalabb is va-
gyok az összeszokott és tapasztalt
testületben – közli kissé visszafo-
gottabban.

Röviddel ezután elmondja az 
okát is: – IdŒ kell ahhoz, hogy telje-
sen beilleszkedjek, s jóval idŒsebb
kollégáim is tudatosítsák, hogy én
fŒleg a fiatalokat, az utánpótlást
képviselem. Azokat is szeretném
megnyerni a közös munkára, akik
ma még választani sem mennek el,
hátat fordítanak a közügyeknek. 
Ãket leginkább a sporton keresztül
lehet aktivizálni. Csak hát BŒsön
jelenleg nincs megfelelŒ hely pél-
dául a hétvégi kiskapus focizásra
sem. A stadionba nem engednek
be bennünket, még a kapuk mö-
gött sem játszhatunk, az iskolában
ugyanez a helyzet, a fürdŒ melletti
régi pálya pedig balesetveszélyes,
akkora lyukak éktelenkednek ott.
Tudom, hogy nemcsak a sport-
csarnok felépítése költséges, ha-
nem a mıködtetése is. Ezért miha-
marabb inkább mıfüves pályát
szeretnénk létesíteni, most ehhez
keresünk megfelelŒ területet. Szá-
mításaim szerint öt év alatt megté-
rülne a beruházási költség, s a bŒ-
si, mindössze kedvtelésbŒl sporto-
ló fiatalok nem kényszerülnének
máshova eljárni focizni. Így lehet-
ne Œket fokozatosan bevonni a köz-
ügyekbe is. Most ezt a tervünket
szeretném valóra váltani, az önkor-
mányzat támogatásával – avat be
elképzeléseibe.

Addig Œ is a rossz terepen, ŒsztŒl
tavaszig pedig a tornateremben fo-
cizik, barátjaival. Kedd este pe-
dig fallabdázik Dunaszerdahelyen. 
– Munkamániás azért nem vagyok,
mindig szakítok idŒt a kondim és az
egészségem megŒrzésére – szöge-
zi le. 

– És a hölgyekre? – terelem a be-
szélgetést a magánéletére.

Folytatás a 6. oldalon

  Sportolási lehetŒségekkel kell otthon tartani a fiatalokat
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Felcsendült a magyar nóta
Február 9-én rendezték meg im-
már a VI. Magyarnóta-bált a helyi
mıvelŒdési központban. Több,
mint kétszázan szórakoztak és
mulattak kivilágos-kivirradtig.

A fergeteges hangulatról elsŒsor-
ban Dóka Zsuzsa, Kosáry Judit,
BŒsi Szabó László és Rigó Mónika,

továbbá Magyar Nándor és Horsic-
za Tibor gondoskodott. A neves
nótaénekesek többször is vastaps-
ra ragadtatták a közönséget, amely
olykor együtt énekelt a sze-
replŒkkel. A talpalávalót Sárközi
Pál és zenekara, valamint a popze-
nét népszerısítŒ REMIX zenekar
szolgáltatta. Az est nyitányaként a

Csallóközi Néptáncegyüttes nyolc
tagja adta elŒ a hagyományos Pa-
lotást, majd a klubalapító Dóka
Zsuzsa és a község polgármestere,
Fenes Iván köszöntötte a közönsé-
get. A hatodik éve megrendezésre
kerülŒ est meglepetésvendége
Vesztergán Miklós tárogatómıvész
volt, akit gyertyákat tartó néptán-

cosok kísértek be az elŒadóterem-
be. Finom falatokkal Balogh Tamás,
a Pannonhalmához közeli Ravazd
község Jegenye éttermének mes-
terszakácsa és kollégája, Volkma-
yer Ferenc bıvölte el a vendégsere-
get.

Undesser Tímea
A szerzŒ felvételei

Mıfüvet a fiataloknak
Folytatás az 5. oldalról
Azonnal érkezik a válasz: – Utca-

beli a barátnŒm, nyolc éve járunk 
együtt Martinával, aki a neve ellené-
re magyar leány, Pozsonyban dol-
gozik egy olasz cég leányvállalatá-
nál, portugálokkal, németekkel és
más külföldiekkel együtt. Angolul
beszélnek egymás között. Olykor
mi is idehaza, ahogy már említet-
tem.

– Nem túlságosan tágas az új
családi ház kettŒjük számára?

Ismét elmosolyodik: – Értem a
célzást. Mostanság a legtöbb fiatal
harminc év körül vállal gyermeket,
hogy az újszülött lehetŒleg ren-
dezett anyagi körülmények közé 
kerüljön. Mi is így tervezzük – fe-
leli.

– És az esküvŒt? – nézek rá ér-
deklŒdve. 

Ismét határozottan válaszol: 
– Ãszintén mondom, nem vagyok
híve a házasságnak. Mindketten
úgy látjuk, hogy sok házastárs a
másikat valamiféle személyi tulaj-
donnak tartja, akivel szabadon ren-
delkezhet. Ezzel kezdŒdnek a kon-
fliktusok. MeggyŒzŒdésem szerint
a szeretet és a kölcsönös megbe-
csülés tartja össze a partnereket,
nem pedig az egybekelést igazoló

papír. Mi jól megvagyunk, és remél-
hetŒen megleszünk enélkül is. Ak-
kor is, ha gyermekeink lesznek.

Búcsúzáskor még hozzáteszi: 
– Azt azért nem fogadtuk meg egy-
másnak, hogy sosem házasodunk
meg. Lehetséges, hogy ennek is el-
jön az ideje, de csak akkor, ha
mindketten igy gondoljuk majd –
néz vissza, mielŒtt elrobog a gép-
kocsijával. Szilvássy József

 Dóka Zsuzsa fogadja a vendégeket  Rigó Mónika énekesnŒ a férjével érkezett a bálra

 Fenes Iván polgármester, Dóka Zsuzsa és BŒsi Szaból László Sárközi Pál és zenekara húzta a talpalávalót
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■ Születések
1. Salaniãová Linda, 2007. november 25; 2.
Kraus Dorka, 2007. november 29; 3. Rácz Fru-
zsina, 2007. november 30; 4. Mészárosová Ág-
nes, 2007. december 11; 5. Ajpek Sára, 2007.
december 12; 6. Both Gergely, 2007. decem-
ber 24; 7. Vachálková Zuzana, 2007. december
26; 8. Takács Dávid, 2007. december 28; 9.
Csóka Ádám, 2008. január 3; 10. Fekete Zsófia,
2008. január 6; 11. Nagy Rebecca, 2008. janu-
ár 12; 12. Vajas Kevin, 2008. január 21; 13.
Stifter Luca, 2008. február 14; 14. Szelleová
Fruzsina, 2008. február 19

■ Elhaláloztak
1. Bartalosová Helena, 2007 november 28; 2.
Grófová Mária, 2007. december 4; 3. Herceg-
ová Rozália, 2007. december 4; 4. Csicsay
Imrich, 2007. december 27; 5. Sági Ladislav,
2008. január 6; 6. Fenesová AlÏbeta, 2008. ja-
nuár 6; 7. Buchinger Ondrej, 2008. január 8;
8. Fernyáková Helena, 2008. január 16; 9.

Darnay Juraj, 2008. január 18; 10. Cseszneki-
ová Helena, 2008. január 28; 11. Sós ·tefan,
2008. február 2; 12. Horváthová Priska, 2008.
február 19; 13. Ambrusová Otília, 2008. már-
cius 11.

■ Házasságot kötöttek
1. Peter Vajas – Îaneta Bíróová, 2008. január 4

■ Határozati javaslat
A bŒsi községi képviselŒ testület 9. ülésérŒl,
amelyet 2007. december 14-én, 18.00 órai kez-
dettel tartottak meg a községi hivatal nagy ülés-
termében. A bŒsi községi képviselŒ testület jó-
váhagyja – a számlálóbizottság összetételét: 
1. Heizer Ferenc; 2. Nagy Anikó mérnök; a ja-
vaslóbizottság összetételét: Szabó László,  Béli
Arpád (MKP); jegyzökŒnyv hitelesítŒk: Szabó
László, Béli Arpád (MKP) továbbá: a testületi
ülés programjának változását; a közterületek
karbantartására gépek vásárlását – lízingre; a
költségvetési provizóriumot a 2008-as évre

1/12 részben a 2007-es évi költségvetésbŒl;
változást az az ingatlanadózásról szóló általá-
nos érvényı rendeletben az elŒterjesztés sze-
rint; változást a hulladék-elszállításért fizetett il-
letékrŒl szóló általános érvényı rendeletben 
az elŒterjesztés szerint; a szántóföldek utáni
adó emelését 0,30 %-ról 0,35 %-ra az adóalap-
ból;
– tudomásul veszi: a járási ügyészség figyel-
meztetŒ levelét a kutyatartásról szóló rendelet-
ben lévŒ hiányosságok eltávolítására; fegyver
vásárlását a kóbor kutyák elkábítására;
– elutasítja: a rock koncert megszervezését a
HMK parkolójában Szilveszter éjjelén;
– megbízza: a polgármestert a további bérlaká-
sok kiutalására;
– kinevezi: az új helyi tızoltóparancsnoknak
Csóka György – bŒsi lakost;
– feladatul adja: a hivatalvezetŒnek megvála-
szolni a járási ügyészség figyelmeztetŒ levelét
és javaslatot adni a kutyatartásról szóló rende-
letben lévŒ hiányosságok eltávolítására.

BensŒséges ünnepségen emléke-
zett meg nagyközségünk lakossá-
ga a magyar forradalom és a sza-
badságharc évfordulójáról.

A helyi turul emlékmı elŒtt elŒször
a Himnusz csendült fel, majd Nagy
Anikó mérnök, hivatalvezetŒ kö-
szöntötte a jelenlévŒket. Márai Sán-
dort idézte, aki fényes célként a
nemzet egybeforrását jelölte meg, a
márciusi ifjak példája alapján. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy nem
ezeknek a nemes eszméknek a szel-

lemében cselekszik az, aki magyar
létére szlovák iskolába iratja be a
gyermekeit. Ünnepi beszédet Fenes
Iván polgármester mondott: „Ezt a
napot, mi, magyarok tettük ünnep-
pé. Nem örököltük, nem kaptuk, ha-
nem teremtettük. Akkor is a mienk
volt, amikor el akarták tŒlünk venni.
Nem adtuk, mert amig lesz magyar,
addig lesz március 15-e. Amig lesz
március 15-e, addig lesz magyar
szabadság” – hangsúlyozta. Rámu-
tatott arra is, hogy ez a történelmi
esemény nemzeti színt is teremtett:

pirosat: az erŒt, fehéret:a hıséget
és a zöldet: a reményt. Felelevení-
tette a magyar történelem tragikus
fejezeteit, a tatár, török, osztrák és
orosz elnyomást, amely végül dics-
telenül végzŒdött, elenyészett, s a
magyarok megmaradtak a szülŒ-
földjükön. „Európa és a magyarság
két testvér közös kultúra leszárma-
zottjai. EbbŒl a közös kultúrából
származik a mi szabdságunk, nem-
zetünk, az ünnepünk, a szeretetünk,
a büszkeségünk és a bátorságunk”
– hangoztatta végezetül a polgár-

mester. Az emlékünnepségen – 
amely a Szózattal ért véget – fellé-
pett Dóka Zsuzsa, a Széchenyi Ist-
ván cserkészcsapat és a Kék Duna
vegyeskar. Ezután a mıvelŒdési ott-
honban Fenes Iván átadta a polgár-
mesteri díszoklevelet, majd a Dar-
nózselibŒl érkezett Szigetköz tánc-
kar, továbbá a TemetŒ utcai magyar
óvoda, a TŒzike és az Aranykert
együttesek, valamint a Kék Duna 
vegyeskar mısorszámaival és ün-
nepi fogadással fejezŒdött be a
színvonalas rendezvény. –y–f

 Fenes Iván ünnepi beszédet mond Fogas Ferenc felvétele

ErŒ, hıség, remény
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Benépesültek a bérlakások 

Január 12-én adták át azt a 23
bérlakást, melynek építését a köz-
ség még 2006 júliusában kezdett
el. Az új lakók elŒször a községi
hivatal nagytermében találkoz-
tak, ahol Fenes Iván polgármes-
ter és Nagy Anikó hivatalvezetŒ
röviden ismertette a bérház lakó-
inak az ottlakás feltételeit, vala-
mint közölték az építkezés költ-
ségeinek részletes költségveté-
sét. 

Eszerint a két épületegységbŒl álló,
egyenként 11 és 12 lakást tartalma-
zó bérház felépítésének a költsége a
hozzájuk tartozó közmıvesítéssel
együtt meghaladta a 37 millió koro-
nát. Vissza nem térítendŒ támoga-
tásként a falu 7,4 millió koronát 
nyert el a régiófejlesztési és épí-
tésügyi minisztériumtól, a beruhá-
zás nagy részét azonban hosszú le-
járatú kölcsön formájában önerŒbŒl
fedezték.

Ezután a kulcsok átadása már a
kész bérházaknál folytatódott az
önkormányzat képviselŒinek jelen-
létében, ahol Fenes Iván polgár-
mester ünnepi beszéde után a le-
endŒ lakók birtokba vehették ottho-
naikat. 

Szendi Anita egyike azoknak, akik
sikeres elbírálás után kétszobás la-
kást kapott az új bérházban. Már ti-
zenegy éve dolgozik pedagógus-
ként a helyi mıvészeti alapiskolá-
ban. Válását követŒen egy ideig
szüleinél lakott a faluban nyolcéves
kisfiával, Gáborral. Arra a felveté-
semre, vajon nem tart-e attól, hogy
anyagilag megterhelŒ lesz számára
a havi költségek kifizetése, azt
mondta, minden lehetséges variáci-

ót végiggondolt már, és minden-
képp ez tınik a legmegfelelŒbb meg-
oldásnak. Egy albérlet, vagy hitel
ennél sokkal drágábba jönne neki.
Mint mondta, az sem elhanyagolha-
tó szempont, hogy gyönyörı kör-
nyezetben nevelheti másodikos kis-
fiát, aki évek óta futballozik. Ezt a
hobbiját ezután minden akadály
nélkül ızheti, hiszen tŒlük nem
messze, alig pár méterre található a
focipálya.

Szinte ugyanezt mesélte el ne-
künk Bóna Erika is, aki szintén
egyedül neveli tizenkét éves fiát,
Ádámot. Erika ápolónŒként dolgo-

zik, s immár Œ is egy komfortos
kétszobás lakás tulajdonosa.

A bérházban egy- és kétszobás
lakások vannak, és egyetlen három-
szobás, amit az önkormányzat dön-
tése alapján vendégháznak használ-
nak majd a jövŒben.

A bérlakások harminc évig nem
eladhatók, a lakókkal a községi hi-
vatal egyelŒre egyéves szerzŒdést
írt alá, késŒbb ezt három évente
hosszabítják majd. A hatályos tör-
vény értelmében bérleti díjként a
befektetett összeg (29,5 millió ko-
rona) legfeljebb 5%-át kérheti az
önkormányzat, a képviselŒ-testület

4 % mellett döntött, ami 71,70 ko-
ronát jelent négyzetméterenként.
Ehhez jönnek még a rezsiköltségek
(víz, fıtés, villany). Feltétel, hogy a
lakóegységek külsŒ falaira nem
szerelhetnek a lakók például anten-
nát (a község egyébként minden la-
kásba huszonkét csatornát sugárzó
kábeltévét szereltetett). Ha a beje-
lentett lakó(ko)n kívül más is a la-
kásba költözik, ehhez a községi hi-
vatal beleegyezése szükséges. A
bérleti összeget mindig az adott hó-
nap 25-éig kell elŒre fizetni a közsé-
gi hivatalnak.

Undesser Tímea

 Szendi Anita, az egyik lakó aláírja a beköltözéshez szükséges dokumentumokat

 A községi hivatal vezetŒi és önkormányzati képviselŒk a bérlakások hivatalos átadásán A szerzŒ felvételei
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A második gyógyszertár nyílt
Január 28-án új patika nyílt
BŒsön az Általános Hitelbank
(VUB) épületében. A községben az
Ambrosia néven megnyílt gyógy-
szertár a második. A családi vál-
lalkozás két alkalmazottal, egy
bŒsi gyógyszerésznŒvel és egy
asszisztenssel mıködik.

A tulajdonosok március 2-án köl-
töztek BŒsre – a gyógyszerészettel
egy épületben lévŒ házba. Soóky
Szilviánál arról érdeklŒdtünk, miért
éppen ezt a falut választották a csa-
ládalapításra és az új válallkozásuk
színhelyének. „Én magam duna-
szerdahelyi vagyok, szüleim pedig
Bodakon élnek. Valahogy adott volt,
amely sok lehetŒséget rejt magá-
ban“ – mondta a fiatalasszony, aki
egyébként Budapesten végezte ta-
nulmányait. Mint említette, a váro-
sokban számára túl nagy a harc és
a „könyöklés“ (csak Dunaszerdahe-
lyen tizenegy patika konkurál egy-
mással), viszont egy tisztes kis meg-
élhetéshez szeretne jutni, és nyu-
godt családi életet teremteni. Egy
régen tervezett álma teljesült azzal,
hogy megnyithatta saját patikáját,
hiszen több éves tapasztalatszerzés
után döntött úgy, hogy ideje saját
vállalkozásba kezdenie. A bŒsi köz-
ségi hivatalban a szükséges en-

gedélyek bemutatását követŒen
örömmel fogadták az új kezdemé-
nyezést, mely a helyi lakosoknak
nyújtott szolgáltatások tárházát
bŒvíti tovább. Az Ambrosia gyógy-
szertárban érdeklŒdéstŒl függŒen
hıségkártya bevezetését is terve-

zik, mert szeretnék kiemelten kezel-
ni az orvosságok szedésére gyak-
rabban szoruló idŒsebb korosztályt
és a nyugdíjasokat. Emellett úgyne-
vezett e-mail tanácsadást is kínál-
nak, ami azt jelenti, hogy bármilyen
kérdésre készséggel válaszolnak az

ambrosia@zmail.sk címen. A stan-
dard szolgáltatások mellett szíve-
sen összeállítják ügyfeleik házipati-
ka-csomagját, utazáskor a java-
solt alapkészítményeket, vagy ha
szükséges, a szülészeti és csecse-
mŒcsomagot is. (und)

Döntöttek a költségvetésrŒl
Február 28-án tartották az idei
elsŒ képviselŒ-testületi ülést a
nagyközségben.

A fŒbb programpontok közt a ta-
valyi költségvetés értékelése, vala-
mint az idei büdzsé kiadási és bevé-

teli tételeinek részletes ismertetése
és jóváhagyása volt napirenden.
Újabb, alacsonyabb kategóriájú (40
négyzetméterig), tíz községi bérla-
kás megépítésének feltételeirŒl szá-
molt be Fenes Iván polgármester,
amelynek megépítését még tavaly

hagyták jóvá a képviselŒk. A laká-
sok tervdokumentációja már elké-
szült, jelenleg ennek pozitív elbírálá-
sára várnak, hogy megkezdŒdhes-
sen az építkezés a Duna utca mö-
gött, a Mıszaki Egyetem mellett.
Mivel a faluközponttól megle-

hetŒsen távoli helyre tervezték az
építkezést, a közmı kiépítése körül-
belül 2 millió korona költséget je-
lentene a községnek. A projekt elŒ-
nye – Fenes Iván polgármester sze-
rint – az, hogy ez a befektetett ösz-
szeg megtérül, hiszen a falu szóban
forgó része is fokozatosan kiépül-
hetne, így késŒbb az ottani telek-
árak is megemelkedhetnének. Az 
idei évben a tervezett költésgvetés
szerint az önkormányzat 97 millió
koronából gazdálkodik majd.

Ezután  ifjabb CsörgŒ Árpád és
Meton Krisztián tájékoztatott egy új
birkózóklub megalakulásáról, ahol
már most harmincnégy kisgyerek-
kel foglalkoznak. CsörgŒ elmondta,
újabb színt és lendületet kívánnak
vinni az új klubbal a község sport-
életébe. A helyi Gazdálkodási Üzem
élére új igazgatót neveztek ki, Va-
culka Andrea személyében, aki ed-
dig is segítette már az intézmény
munkáját. A testület egyhangúlag
elfogadta a polgármester indítvá-
nyát. 

Undesser Tímea Tanácskozik a helyi önkormányzat A szerzŒ felvétele

 SebŒk Angelika az Ambrosia gyógyszerésze A szerzŒ felvétele
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Jubileumi táncos gála

Fergeteges gálamısorral ünne-
pelte fennállásának tizedik évfor-
dulóját a helyi Tánc- és Tornastú-
dió, melynek különbözŒ korcso-
portú alakulatai az elmúlt évek-
ben a gimnasztikai és modern
táncok számos világversenyét is
sikerrel megjárták. 

Miként Weisz ErzsébettŒl, a BTT
egykori megálmodójától és máig
elsŒ számú frontemberétŒl, az ed-
digi eredményeikre méltán büszke
helybeli táncpedagógustól megtud-
tuk, valójában minden évet ezzel a
gálával zárnak, amit most érthetŒen
a tízéves jubileumuk még fényeseb-
bé tett. „A községi önkormányzat
nagyvonalú támogatásának kö-
szönhetŒen, hál‘ istennek, megad-
hattuk a módját. Elvégre tízévesek
vagyunk, s mi tudjuk a legjobban,
mivel tartozunk hıséges közönsé-
günknek, s a sok hely- és környék-
beli támogatónknak. A mısorban
fellépett mind a tíz tánccsoportunk,
részben nagy-, illetve kisformáció-
ban, de számos táncduettel is ked-
veskedtünk a közel hatszázfŒnyi kö-
zönségnek. Amolyan ajándékkép-
pen meghívtuk a mısorba a neves
magyarországi rap-sztárt, L. L. Ju-
niort, akit az én tini táncosaim is
módfelett imádnak, s aki mintegy
félórás bemutatóval gazdagította a
jubileumi bulinkat. S ne felejtsem
el a Trans-Sound csúcsszínvonalú
hangosító és fénytechnikáját, amely-
lyel Weisz Gáborék járultak hozzá a
gála sikeréhez. Mivel az ünnepi
mısorban részünkrŒl százharminc
gyerek lépett színpadra, a közönség
nem kis részét érthetŒen a szülŒk,
családtagok, rokonok és ismerŒsök
alkották. Nyilván a magyarországi

sztárvendég is sok fiatalt vonzott a
nézŒtérre, de hallottam olyan
visszahangot, hogy jelenleg a falu-
ban ennyi embert kevesen tudnak
megmozgatni, mint mi“ – mondta
el lapunknak a szimpatikus táncta-
nár-koreográfus. 

AkirŒl tudni kell, hogy eddigi leg-
sikeresebb vállalkozása alapjait tíz
évvel ezelŒtt egyetlen csoporttal
kezdte lerakni. Aztán folyamatosan,
évrŒl évre, szaporodtak a tanítvá-
nyai, s mint említette, az eltelt évti-
zed alatt már közel négyszázan rop-
ták a táncot a soraikban. Az elsŒ két
évben a mıvelŒdési ház égisze alatt
mıködtek, ám ahogy szaporodtak a

gyerekek és a versenymeghívások,
felmerült a klubháttér igénye. Ezért
regisztráltatták magukat a belügy-
minisztériumban polgári társulás-
ként. Ennek elnöke máig az alapító
tánctanár, de ma már a stúdióval
kapcsolatos munka megoszlik a
rendkívül aktív vezetŒség és a BBT-t
messzemenŒen támogató szülŒk
között. A mostani jubileum kapcsán
viszont óhatatlanul a hogyan to-
vább kérdése is felmerült. „A ta-
valyi, vagyis a 2007-es esztendŒt
amolyan felkészülési évnek szán-
tuk, nem vettünk részt nemzetközi
vagy rangos hazai versenyeken,
mert ez, ugye, nem két fillérbe ke-

rül. A pódiumtáncok hagyományos
járási versenyérŒl, nemrég, múlt év
novemberében, persze nem hiá-
nyoztunk. SŒt! Hiszen a részt vevŒ
negyvenöt csoportból huszonkilenc
tánccsoport volt az enyém! Ehhez
képest a négy kategóriában kiosz-
tott tizenkét díjból nekünk ítélt öt,
meglehetŒsen kevés. A zsıri mun-
káját hadd ne minŒsítsem, de egye-
lŒre úgy tınik, ez voölt az utolsó já-
rási versenyünk, amelyen elindul-
tunk. Amennyiben nem változik
meg itt alapvetŒen a teljesítmények
kellŒ szintı szakmai elbírálása. Ami
pedig a nemzetközi porondot illeti,
idén szeretnénk kijutni ilyen verse-
nyekre is. Sokfelé kacsingatva fel-
készülünk a lehetŒ legtöbb kategó-
riában, sok-sok új tánccal. Több
tervem van még az elkövetkezendŒ
évekre, ha úgy tetszik, az újabb év-
tizedre. Bár a mi társaságunk nem
profi iskola vagy stúdió, én ezekkel
a lelkes amatŒrökkel az alapoktól
kezdve dolgozom, tehát jól látom,
hogy mi hozható még ki belŒlük, 
látom, mennyire vágynak a sikerre.
A türelmetlenkedŒket, persze, én
azért igyekszem továbbra is a föl-
dön tartani”, tett röpke elŒretekin-
tést a bŒsi táncstúdió vezetŒje. Aki
tíz esztendŒ tapasztalata alapján azt
kimondottan sajnálja, hogy az alap-
iskolákban egyre kevesebb a gye-
rek. Számszerıleg is, a tekintetben
pedig kivált, hogy nem érez magá-
ban készséget a tánchoz, és más-
felé orientálódik.

Bereck József

 A nagysikerı helyi Tánc- és Tornastúdió fellépés közben

 Színes koreográfiájukkal mindig elbıvölik a közönséget Fogas Ferenc felvételei
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Harapnak a (kis)tigrisek
Szakági körökben meglepetést
keltett, hogy a szlovákiai birkó-
zóklubok palettáján ez év január-
jától immár két, nevében egyaránt
bŒsi székhelyı birkózóklub szere-
pel. A minap bejegyzett alakulat,
a BŒsi Birkózó- és Sportklub (Zá-
pasnícky a ‰portov˘ klub Gabãí-
kovo) megalakulásának elŒzmé-
nyeirŒl elŒször a Duna-parti nagy-
község polgármeterét, Fenes
Ivánt kérdeztük. 

„Elöjáróban kategórikusan vissza-
utasítom azokat a híreszteléseket,
vádakat, miszerint kontraklubot
hoztunk volna létre. Szó nincs errŒl.
Mi az utóbbi idŒben azt tapasztal-
tuk, hogy a másik alakulatban már
csupán mutatóba maradtak bŒsi
sportolók. Nem zajlott rendszeres
edzésmunka, az irányítás a rögtön-
zésekre épült. Azt sem nézhettük öl-
be tett kézzel, hogy a tevékenység
támogatására jóváhagyott önkor-
mányzati támogatás felhasználásá-
ról, célirányos merítésérŒl nem
kaptuk meg a megfelelŒ dokumen-
tumokat. Olykor a klubvezetŒk még
egymást is kikezdték, amikor a pénz-
eszközök átvétele, a támogatással
való gazdálkodás került szóba. Sze-
mély szerint nem láttam garanciát
abban, hogy a közpénzekbŒl a cím-
zettek, azaz a birkózók húznak hasz-
not. Ezért döntöttünk úgy, hogy új
alapokra helyezzük, visszaállítjuk a
helybeli sikersportág jó hírne-
vét. Méghozzá ambíciózus sportve-
zetŒkkel, edzŒkkel, tehetségekkel.
Méghozzá bŒsiekkel. Ez a legfonto-
sabb kritérium, elvárás, célkitızés.
A hagyományok is erre köteleznek
minket“ – cáfolt és egyben érvelt a
faluvezetŒ. Elmondása szerint kez-
deményezését a képviselŒk is támo-

gatták. Megbíznak a jeles birkózó-
múlttal rendelkezŒ fiatalokban, akik
minden támogatást megkapnak az
önkormányzattól. – Jelenleg har-
minc birkózópalánta látogatja az
edzéseket. Az elsŒ hetekben heti két
alkalommal gyakoroltunk a helyi
szlovák alapiskola tornatermében,
márciustól egy további tréninggel
növeltük az adagot. A birkózólecké-
ket szaképzett edzŒk, Meton Kriszti-
án, Németh Lehel, Kockás Árpád 
felügyeletével sajátítják el a gyere-
kek. Szombatonként az idŒsebbek
futóedzéseket abszolválnak, ezek az
erŒnlétük javítását szolgálják. – fo-
galmazott ifjabb CsörgŒ Árpád, a
klub menedzselését is felvállaló
alelnök, aki a felkészítésnél is bese-
gít. „ElŒször a karácsonyi ünnepe-
ket megelŒzŒen háziversenyt ren-
deztünk. Méghozzá adakozó szpon-
zorok (Mészáros László, bakai ma-
gánvállalkozó, BOAL Kft., Angi bu-
tik) támogatásával. Február végén
pedig a csallóközi birkózóliga elsŒ

fordulójában álltunk rajthoz. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a somorjai
szŒnyegeken gyŒztes rajtot (errŒl
külön tudósításban számolunk be –
a szerzŒ megj.) vettünk. Velünk volt
az utánpótlás korosztályban ismert
és sikeres Rákóczi János, Fernyák
Attila és Kozmér Péter alkotta trió
is. Ãk ugyan hivatalosan még a má-
sik bŒsi klub versenyzŒi, ám no-
vembertŒl a mi edzéseinket látogat-
ják. Átlépésük folyamatban van.
Nem nagyképıségbŒl mondom,
bennünket, edzŒket és vezetŒket is
számon tartanak birkózókörökben.
Élvezzük a gondjainkra bízott gyere-
kek és szüleik bizalmát“ – tájékozta-
tott a történésekrŒl Meton Krisztián.
A klubelnök, a trencséni Dukla szí-
neiben hetedik lett a katonai világ-
bajnokságon, Németh Lehel a junior
vébén tizedik lett súlycsoportjában.
A kadettek chicagói világbajnoksá-
gán ifj. CsörgŒ Árpád is szŒnyegre
lépett. Meton Krisztián kiemelte a
somorjai Gladiátor Birkózóklub ve-

zetŒinek a támogatását. – A legele-
jén birkózószŒnyeget kölcsönöz-
tünk, hogy edzhessünk. A másikat,
ami már a klubunké, Mészáros
László anyagi támogatásának kö-
szönhetŒen tudtuk megvásárolni. A
somorjai klubvezetŒk közvetítésével
visszaaraszolunk a nemzetközi po-
rondra is, ahonnét az utóbbi évek-
ben bizony kiszorultak a bŒsiek.
IdŒközben támogatóink tábora a
DAN Slovakia Agrar Rt.-vel bŒvült.
Ami a célkitızéseket illeti, bajnok-
neveldeként szeretnénk a jövŒben
funkcionálni. Már a soron követ-
kezŒ diákbajnokságokról aranyér-
mekkel szeretnénk a figyelem fóku-
szába kerülni. Folytatjuk a külföldön
is hírnevet szerzett versenyünk, a
Csallóközi Nagydíj sorozatát. Már az
elsŒ hónapok munkája, eredményei
is elŒrevetítik, hogy a bŒsi tigrisek-
re, ez a ragadozó ugyanis a kaba-
lánk, oda kell figyelniük a vetélytár-
saknak – vázolta fel elképzeléseiket
ifj. CsörgŒ Árpád. Ágh István

Éremhalmozó karatésok
Szorgalmasan gyıjtötték a gyŒ-
zelmeket és érmes helyezéseket
a bŒsi Kyokushin Karateklub ver-
senyzŒi az idei elsŒ két külföldi
versenyükön. 

A Tökölön lezajlott, január végi
kempo Juhász Gyula Emlékverseny
knock down, vagyis teljes erejı,
földharcra is kiterjedŒ küzdelmében
magabiztosan szerezte meg a
gyŒzelmet a felnŒttek között Ko-
vács Viktória, a férfiak versenyében
pedig Godó Tibor a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel. A juniorok

között Jeriga Angelika versenyzését
ezüst-, Pavlovics Péterét bronz-
érem dicséri. A vasárnap GyŒrben
rendezett ashihara karatebajnoksá-
gon 17 benevezett klub több mint
másfél száz versenyzŒjének konku-
renciájában bizonyították jó felké-
szültségüket a bŒsiek. A light con-
tact küzdelem után, amelyben ªu-
bo‰ Sedláãek révén egy bronzérmet
sikerült elcsípniük, a teljes erejı,
pusztakezes küzdelemben aztán
már jöttek az aranyak. Az ifik kate-
góriájában Jeriga Natália, illetve
Horváth Balázs, a junior lányok kö-

zött Jeriga Angelika, a felnŒttek B-
kategóriájában a középsúlyú Barta-
los Igor, A-kategóriájában pedig
Kovács Viktória állhatott fel a dobo-
gó legmagasabb fokára. Szép fegy-
verténynek számít természetesen a
serdülŒ Csiba Roland második he-
lye és fŒleg Vass Béla ugyanilyen
helyezése az A-kategóriájú férfi-
mezŒny középsúlyú harcosai kö-
zött, valamint a könnyısúlyú Godó
Tibor bronzérme a B-kategóriájú
férfimezŒnyben. A bŒsiek klubel-
nök-edzŒje, a feketeöves Darnay
Barnabás módfelett elégedett volt

védencei gyŒri szereplésével, hi-
szen a csapatversenyben a máso-
dik helyen rangsorolták Œket. "Mivel
az ashihara karate stílusában na-
gyon hasonló a kyokushinhoz, szá-
munkra ez a verseny jó erŒfelmérŒ
volt a március végi hollandiai nyílt
kyokushin karate Európa-bajnok-
ság elŒtt. Amelyen felnŒtt ver-
senyzŒink közül Kovács Viki, Barta-
los Igor, Godó Tibor és Kiss Béla a
válogatott színeiben indul majd,"
mondta el Darnay Barnabás, aki
egyben a Szlovák Kyokushin Kara-
teszövetség elnöke is. (bejó)

 A bŒsiek elsŒ házi versenyének résztvevŒi Felvétel a klub archívumából
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Közönségvonzó focit
A tabella ötödik lépcsŒfokán te-
leltek, idegenben kezdik a nyu-
gat-szlovákiai III. ligában sze-
replŒ bŒsiek a bajnoki pontvadá-
szat tavaszi sorozatát, melyben
továbbra is a közönségvonzó fut-
ball, a pontok gyarapítása a cél.
– Január 12-én kezdtük el a téli
felkészülést, mely nyögve nyelŒ-
sen indult.

Az elején ugyanis csupán 13-14
futballista abszolválta a gyakorlá-
sokat. Az Œszi keretbŒl három
kezdŒjátékos, Kiss Igor (DAC), Jo-
zef Olejník (Kisudvarnok) és ªubo-
mír Kvaãkaj (Kisfalud) távozott.
Csicsay László pedig befejezte fo-
cista pályafutását. Helyükbe elŒbb
Kováã és Marek KóÀa érkezett. Az
elŒbbi már szerepelt nálunk, a mo-
sonmagyaróváriaktól tért vissza.
Az utóbbi, aki posztját tekintve irá-
nyító középpályás, pedig a récsei-
ektŒl igazolt hozzánk. Végszóra pe-
dig a II. ligás DAC-keretbŒl – ven-
dégjátékosként – három tehetsé-

ges fiatal, Bartalos, Habán és Ha-
mar került az együttesünkhöz – ad-
ta közre a Szaban-legénység
összetételében bekövetkezett válto-
zásokat Liszkay Tibor, a bŒsi fut-
ballszakosztály elnöke. Megtudtuk,
a vezetŒknek sikerült meghosszab-
bítaniuk három játékosuk, a balo-
nyiaktól lízingelt Csicsay Sándor,
valamint a további két DAC-futbal-
lista, Csicsay Kornél és Végh Dávid
vendégjátékát. A bŒsi önkormány-
zatnak és további szponzorainknak
köszönhetŒen a felkészülés feltéte-
leivel rendkívül elégedett volt a
szakvezetés. – Hazai környezetben
gyakoroltunk, ám többször is ját-
szottunk tréningmeccset a duna-
szerdahelyi mıfüves pályán. Éltünk
a nagymegyeri termálfürdŒ kínálta
regenerációs lehetŒségekkel is.
Nem volt fennakadás. Amit edzŒnk,
Szaban Tibor eltervezett, azt a ke-
rettagok zokszó nélkül teljesítették.
Ami a felkészülési idŒszakban leját-
szott meccseket illeti, fŒleg a ma-
gasabb osztályban játszó csapatok,

így a SFM Senec, Slovan B, Artme-
dia B, Raãa, M·K PetrÏalka ellen
mutatott játékkal voltunk elégedet-
tek. Most már a kollektíván a sor,
hogy teljesítse az elvárásokat – fo-
galmazott a sportvezetŒ, akit ar-
ra kértünk, konkretizálja ezeket. 
– Nem mondok semmi újat azzal, 
hogy az Œsszel kimondottan hazai
csapatként kerültünk a figyelem fó-
kuszában, hiszen az általunk eddig
szerzett huszonhárom pontot a
parkerdei pályánkon gyıjtöttük be.
IdegenbŒl rendre üres kézzel utaz-
tunk haza. Megbeszéltük az érintet-
tekkel, hogy ezen radikálisan vál-
toztani kell. Erre azért is nagy szük-
ség lesz, mert a folytatásban kilenc
párharcot idegenben játsszunk le.
BŒsre pedig erŒs ellenfelek érkez-
nek, nem lehet csak a bevehetetlen
hazai erŒdre alapozni. Ez meg-
bosszulhatja magát. Személy sze-
rint minimálisan 6-7, jobb esetben
kilenc pontos zsákmányt tartok el-
fogadható teljesítménynek. Ha így
lesz, és a remélt idegenbeli ered-

ményességünknek köszönhetŒen
megtartanánk 5. helyünket a táblá-
zaton, akkor elégedett leszek a pro-
dukcióval. Illene ott folytatni a gól-
gyártást, ahol Œsszel abbahagytuk.
Harmincegy találattal ugyanis mi
vagyunk a mezŒny leggólképesebb
együttese. Ugyancsak szeretnénk
látványos játékkal megörvendeztet-
ni az igényes bŒsi és környékbeli
szurkolókat. Sajnos, a nyitány elŒtt
két meghatározó egyéniségünk,
Csicsay Kornél és Kováã sérüléssel
bajlódik. Valószínı, hogy nélkülük
rajtolunk el“ – zárta tájékoztatóját
Liszkay Tibor. Ágh István

Az elŒkészületi mérkŒzések
eredményei: BŒs–Raãa 2:2,
SFM Senec–BŒs 2:2, BŒs–Art-
media B 0:1, M·K PetrÏalka–
BŒs 3:2, BŒs–Vága 4:2, BŒs
–Nagymegyer 6:0, BŒs–Slovan
B 2:2, BŒs–Nyárad 8:2, BŒs–Di-
óspatony 1:0, Csallóközkürt–
BŒs.

 Futbalett. Fogas Ferenc felvételei tavaly Œsszel, a  BŒs–Myjava mérkŒzésen készültek


