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A legnagyobb bátorság és remény
Húsvét vasárnapján a mi vallásos
életünk és kereszténységünk leg-
nagyobb ünnepén, a lehetŒ leg-
bensŒségesebb öröm érzetével
kilépünk az utcára, hogy örömre
ébresszük a világot, s hogy tanús-
kodjunk Krisztus feltámadásáról.
Húsvétvasárnap után még 50 na-
pon keresztül ünnepelünk és
Szent Pál tanítása alapján így fo-
galmazzuk meg üzenetünket:
„Krisztus feltámadása nem csak
egy a sok vallási dogma közül,
hanem a legnagyobb és a leg-
fontosabb titok, hiszen ha Krisz-
tus nem támadt fel, akkor hiába-
való a mi tanításunk, s alapta-
lan a mi keresztény hitünk is”.

Mit is jelent Krisztus feltámadása?
A „feltámadás“ valóságának a
bibliában kétféle értelmezése van.
Közönséges értelemben jelentheti
egy halottnak tekintett személy
visszatérését az élŒk közé. Egy ha-
lott személy újraélesztését. Az
evangéliumok három ilyen csodás
valóságról írnak: Lázár feltámasztá-
sáról, Jairus lányának a feltámasz-
tásáról és a naimi özvegyasszony
fiának a feltámasztásáról. Ãket
hármukat feltámasztásuk után vi-
szontlátták rokonaik, barátaik. Ãk
hárman   visszakapták földi életü-
ket, még néhány évig élhettek, de
nem mentesültek attól, hogy végle-
gesen meghaljanak.  

A „feltámadás“ másik jelentése
sokkal mélyebb. Ezt a feltámadást
úgy értelmezzük, hogy valaki feltá-
mad a túlvilág számára, valaki be-
lép Isten dicsŒségébe és ez a feltá-
madás utáni állapot már nem evilági
létezés. Az Úr Jézus esetében ilyen
feltámadásról volt szó. Az Úr Jézus
feltámadása valóban más volt, mint
Lázár feltámasztása és semmikép-
pen sem lehetett egy halott felélesz-
tésével azonosítani. Az Úr Jézus fel-
támadása már csak abban is külön-
bözött Lázár feltámasztásától, hogy
Jézust a feltámadása után még a
barátai sem láthatták bármikor, és
ha a külsŒ jelek révén láthatóvá és
érzékelhetŒvé is vált számukra, a
megjelenései zavart okoztak a tanít-
ványokban, mert kezdetben nem is-
merték fel benne Mesterüket. 

A keresztre feszített Jézus
Sehol sincs feljegyezve az apos-

tolokról, hogy a feltámadottal való
találkozásaik alkalmával így reagál-
tak volna: „Nicsak, Mester, te kijöt-
tél a sírodból?” A tanítványok nem
is kérdezgették csodálkozásukban:
„Hát ez meg hogy lehetséges?
Hogy lehet az, hogy te meghaltál és

most itt vagy?“ Az evangéliumok
inkább arról tudósítanak, hogy az
apostolok érzékelték ugyan, hogy
Jézus megmutatkozott nekik, de a
feltámadott megjelenései nem vol-
tak elégségesek ahhoz, hogy benne
felismerjék  a keresztre feszített Ná-
záreti Jézust.  

Az igemagyarázók szerint az
apostolokat a húsvéti események
hirdetésére nem a Feltámadottal
való találkozások késztették, hanem
a Szentlélek, aki megértette velük,
hogy Jézus jövendölései üdvössé-
ges haláláról és feltámadásáról be-
teljesedtek. A Szentlélek megvilá-
gosította Œket, és a hit által felis-
merték, hogy Jézus nem a földi lét-
be távozott, hanem Isten világába.
Ugyanakkor az elsŒ Pünkösd után a
tanítványok megértették, hogy az a
Krisztus, aki megjelent az asszo-
nyoknak, Péternek, a tizenegynek,
500 testvérnek, Jakabnak, minden
tanítványnak és végül Pálnak, apos-

toli küldetéssel és igehirdetésével
bízta meg Œket.

Isten Szolgája II. János Pál pápa
a Novo Millenio ineunte kezdetı le-
velében megfogalmazta, hogy: „Az
Egyház Nagypénteken, de Nagy-
szombaton is, szüntelenül szemléli
az átvérezett Krisztus-arcot, mely-
ben Isten élete van elrejtve és ame-
ly üdvösséget ad a világnak. Krisz-
tus arcának szemlélése azonban
nem állapodhat meg a Megfeszített
Krisztus képénél. Ã a Feltámadott!
Az Egyház a III. évezred kezdetén i
a feltámadott Krisztusra szegezi te-
kintetét, amikor Péter nyomdoká-
ban jár, aki tagadása után könnyek-
re fakadt és azután vérével is meg-
vallotta Krisztus iránti szeretetét. Az
Egyház Pál társává is szegŒdik, aki
a damaszkuszi úton találkozott
Krisztus villámcsapásszerı jelenlé-
tével, és Jézust látva kijelentette:
,,Számomra az élet Krisztus, a halál
pedig nyereség’’.   

Hisszük és valljuk 
Mi, hívŒ emberek boldog öröm-

mel hisszük és valljuk, hogy Jézus
Krisztus a mi Megváltónk él, velünk
van az Egyházban, és Szentlelke ál-
tal éltet, erŒt és reményt önt min-
den emberbe. Illyés Gyula szerint a
mi korunkban a „legnagyobb bátor-
ság a remény”, mert az ember nem
élhet remény nélkül. Gustav Mahler
osztrák zeneszerzŒ és karmester,
világhírı zenetudós, aki konvertált
a kereszténységre és megkeresz-
telkedett (1894), megkomponálta a
Feltámadás-szimfóniáját, amelyben
az örökkévaló reményt szólaltatja
meg a fájdalom, a szenvedés és a
halál hátterén. Ebben található a
„Feltámadtál, bizonnyal feltámad-
tál“ címı dal, amelyben a karmes-
ter és zeneszerzŒ csodálatos mó-
don saját magában ébresztgeti a
húsvéti hitet. Ma is imádságként
zeng a hívŒ emberek ajkán a Mah-
ler-féle dal: „Ó higgy, szívem, ó,
higgy! Semmi sem vész el. Azt ara-
tod, amit vetettél és a Tiéd marad,
amit szerettél.  Ó, higgy! Mert te
nem ok nélkül születtél meg és nem
hiába szenvedtél. Higgy szívem,
mert feltámadsz még! Feltámadsz
szívem egy szempillantás alatt, s a-
mit alkottál, arról Isten megemléke-
zik.”  

Húsvéti üzenet    
Az elsŒ Húsvét óta nem lehet ne-

künk „csak úgy“ átlagosan, langyo-
san éldegélni, mintha húsvétkor mi
sem történt volna. A húsvéti üzenet
nemcsak egy jó hír a többi között,
hanem újra és újra felráz és meg-
döbbent, hogy nehogy elfeledjük:
Lehet az Isten ellen harcolni, de
nem lehet ellene gyŒzni, lehet Istent
gyılölni, de nem lehet megölni, le-
het Krisztus sírja elé követ hengerí-
teni, de feltámadását nem lehet me-
gakadályozni.         

Kérnünk kell Istent, hogy feltá-
madjunk a bıneinkbŒl, a reményte-
lenségünkbŒl, a szeretetlensé-
günkbŒl és képesek legyünk az újjá-
születésre, képesek legyünk önzŒ
önmagunkat felülmúlni és krisztusi
módon élni, alkotni, szenvedni és
szeretni.

Adja az Isten, hogy amikor majd
virágba borulnak a fák, bennünk is
minden új virágba boruljon, hogy
életre keljenek a  pusztulásra ítélt
emberek és értékek, hogy bŒsége-
sebb gyümölcsöt teremjen minden
jó szándékunk és bátor kezdemé-
nyezésünk.

Szakál  László János pápai
káplán, esperes 
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Idén is gyarapodunk

Nagyközségünkben a válság elle-
nére sem állt le a munka. Idén is
fontos felújításokat végeznek és
építkezések kezdŒdnek. ElsŒsor-
ban ezekrŒl kérdeztük Fenes Iván
polgármestert.

 Polgármester úr, akadnak, a-
kik úgy vélik, hogy a meghirde-
tett elképzeléseikhez képest
késŒbb kezdŒdik a tızoltószertár
átalakítása és korszerısítése.
Valóban?
– Némi késés valóban adódott, de
nem a mi hibánkból. Ugyan már ta-
valy nyertünk 265 551 eurót a tızol-
tószertár felújítására (amibŒl 3278
euró az önkormányzat által befize-
tett önrész), de a meghirdetett köz-
beszerzési pályázat minisztériumi
jóváhagyása nélkül nem kezdhettük
el a munkát, hiszen addig a pénzt
sem folyósították. Csak idén, febru-
ár 10-én hagyta jóvá az építkezési
és régiófejlesztési tárca a pályázat
eredményét, ekkor írtuk alá a szük-
séges dokumentumokat, másnap
pedig a kivitelezŒ Balla cég munká-
hoz láthatott. Már lebontották a

tetŒszerkezetet, erŒsítik az alapokat,
tetŒteret alakítanak ki, vagyis egy
szintet húznak fel, ahol tanácste-
rem, ruhatár, mosdó is lesz. BŒvít-
jük és megemeljük a földszintet is,
hogy a korszerı jármıvek is befér-
jenek. Terveink szerint szeptember
végére fejezik be a munkálatokat, s
október elejére visszatérhetnek
megszépült és jóval korszerıbb
székházukba a tızoltóink, akiknek
addig az ideiglenes otthona a hulla-
dékfelvásárló volt telepe lesz. Meg-
tettük a szükséges intézkedéseket,
hogy az esetleges tıztámadáshoz a
bajtársak ezalatt is gyorsan és aka-
dályok nélkül vonulhassanak ki.
 Nyilván tudja, hogy elég sokan
hitetlenkednek, vajon lesz-e
egyáltalán Tesco-szupermarket
BŒsön, hiszen elég régen beszél-
nek errŒl, de látszólag semmi
sem történik. Mi a helyzet tulaj-
donképpen?
– Erre azt válaszolhatom, hogy e-
zer méteres eladótérı Tesco szu-
permarket most már bizonyosan
felépül a nagyközségünkben, de
hogy pontosan mikor kezdenek és

mikor nyitnak, azt még senki sem
tudja. Volt ugyan elŒszerzŒdésünk
a közvetítŒ céggel, de az angol üz-
letlánc képviselŒje csupán március
közepén erŒsítette meg a döntést.
Ezért csak húsvét után kezdjük meg
a kisüzem elköltöztetését, az épület
és az üzletsor lebontását, hogy a te-
rületet mielŒbb szabaddá tehessük.
Az iroda azonnal a községháza
alagsorában kialakított helyiségek-
be költözik. A kisüzem jármıparkját
és a gépeit a hulladékfelvásárló
(Zberné suroviny) régi telephelyén
ideiglenesen helyezzük át, ahova –
amint már említettem - átmenetileg
a tızoltó szertár is költözik. Októbe-
rig a községháza udvarán, illetve a
kertjében kialakítjuk azt a csarno-
kot, amely a kisüzem végleges he-
lye lesz. Miként a gépeké és a
jármıveké is. Ide majd egy hátsó
bejáraton át lehet bejutni.
 Mikor kezdŒdik a Tesco szu-
permarket építése?
– Az angol beruházó még nem
döntött arról, hogy BŒsön pontosan
mikor kezdik az építkezést. A felté-
telezett idŒpont valamelyik nyári

vagy a kora Œszi hónap lehet, ami-
korra minden építkezési engedélyt
beszereznek. Egyébként a szuper-
market építése rendszerint öt hóna-
pot vesz igénybe. Mi mindenesetre,
nem sokkal húsvét után szabaddá
tesszük a kiszemelt területet. Az ot-
tani üzletek bérlŒi közül csupán a
vetŒmagbolt kért új helyet, nekik
már találtunk is a zeneiskola udva-
rán. A tévéjavítók szintén keresnek
megfelelŒ helyiséget. A többi eláru-
sítónak nem volt ilyen igénye. 
 Mennyit fizet a Tesco a telekért?
– Négyzetméterenként 17 eurót,
vagyis a 6008 négyzetméternyi te-
rületért 102 136 eurót kap az ön-
kormányzat, amelyet jórészt az ala-
csony komforzatú bérlakások felé-
pítéséhez szükséges önrészre, vala-
mint a kisüzem új telephelyének a
kialakítására fordítunk. A bontás
költségeit ugyancsak az angol tulaj-
donos fizeti. 
 Olyan mendemondák is terjed-
tek a nagyközségben, miszerint a
hulladékfelvásárló volt telephe-
lyének bérlete sok pénzt visz el.
Mi az igazság?

Fenes Iván a Tesco szupermarketrŒl és az
önkormányzat további terveirŒl

A kisüzem helyén mıködik majd a Tesco szupermarket Undesser Tímea felvétele
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Idén is gyarapodunk
– A bérlet szeptember végéig ha-
vonta 1589,84 euróba kerül. Ingyen
manapság semmit sem adnak. Más
átmeneti megoldást aligha találhat-
tunk volna, így viszont a kisüzem
jármıvei és más gépei, valamint a
tızoltók is megfelelŒ helyre kerül-
nek.
 Említette már, hogy új bérlaká-
sok is épülnek. Ezek mikorra ké-
szülnek el?
– A válságos idŒkben sem csök-
kentjük a szociális támogatásokat,
s nem feledkezünk meg azokról
sem, akik önhibájukon kívül nincse-
nek jó anyagi helyzetben. Nekik
építjük azt a tíz, alacsony komforza-
tú lakást a Duna utca végén, ame-
lyet a fıtési idény kezdetére adunk
át. Ehhez a beruházáshoz 144 426
euró állami támogatást kapunk, az
állami lakásfejlesztési alapból 8 775
eurónyi összeghez jutunk.
 A korábbi elképzelésekkel el-
lentétben mégis csak sor került a
helyi szlovák tannyelvı iskola
korszerısítésére is. Milyen pén-
zbŒl?
– Az illetékes minisztérium tartalé-
kalapjából utalt 105 ezer eurót.
EbbŒl az összegbŒl március végéig
nyolcvan, rossz állapotban levŒ ab-
lakot kicserélnek, elsŒsorban ott, a-
hol tantermek vannak. Menet köz-
ben végezzük ezt a munkát. Az is-
kola teljes felújítására ez a pénz
nem elegendŒ, remélhetŒen jövŒre
újabb forrásokhoz jutunk.
 Mi a helyzet a tervezett körfor-
galommal?
– Sajnos, ezzel kapcsolatban nin-
csenek jó híreim. Önkormányza-
tunk annyit tehet, hogy a terület tu-
lajdonjogi részét rendezi, ez rövide-
sen megtörténik. A beruházás a
megye feladata, s idén erre a gaz-

dasági válság miatt aligha lesz pén-
zük. Az elmúlt három évben 36,8
millió eurónyi hitelbŒl számos fon-
tos útszakaszt újítottak fel, többek
között a nagyközségünkön áthaladó
és a bŒs-dunaszerdahelyi utat is.
Idén csak a legszükségesebb felújí-
tásokra lesz pénz. Megyei képvi-
selŒként továbbra is szorgalmazom
erŒteljesen, a növekvŒ átmenŒ for-
galom miatt különösen szükséges

körforgalom mielŒbbi megépítését.
Egyébként elég nagy gondot jelent
a felújított utak állagának a megó-
vása, fŒleg a növekvŒ kamionforga-
lom miatt.
 Ez BŒst is érinti?
– Sajnos, igen, méghozzá Duna-
szerdahely, Medve és Bacsfa felŒl
is. Most mérjük fel, hogy mennyivel
nŒtt nálunk a kamionforgalom és
melyik idŒszakban. Máshol is így

tesznek, rövidesen pedig Nagy-
szombatban összesítik az eredmé-
nyeket. Miután az egész országban
hasonló problémákra panaszkod-
nak, Tibor Miku‰ megyei elnök –
aki jelenleg a nyolc regionális ön-
kormányzatot tömörítŒ SK8 társu-
lás vezetŒje is – kollégáival közösen
szeretné felkérni a kormányt a gon-
dok sürgŒs orvoslására.
 Az elmúlt hónapban értékelte a
helyi önkormányzat a tavalyi köl-
tésgvetést és elfogadta az ideit
is. Milyen következtetéseket von-
tak le?
– Tavalyi mérlegünk kiváló. Mint
ismeretes, a válság miatt a pozso-
nyi kormány eredetileg 200 ezer eu-
róval csökkentette a normatív tá-
mogatást, ezért módosítottuk a
költségvetésünket. Szigorú, de éss-
zerı takarékoskodási intézkedése-
ket vezettünk be. Minden községhá-
zai alkalmazott lemondott a prémi-
umáról. Az év vége elŒtt a kabinet
mégis utalt 95 ezret, amivel javult a
helyzetünk. Végül a bevételi oldalt
103,81 százalékra, a kiadásokat
96,94 százalékra teljesítettük. Kö-
szönhetŒen a legtöbb bŒsi polgár-
nak is, akik befizették az adóikat.
Idén 170 ezer eruróval lesz keve-
sebb az állami normatív támogatás.
Ezért pótbevételeket kell keresnünk,
s folytatjuk a szigorú takarékosko-
dást, hogy a kedvezŒ gazdasági
mérlegünk ne változzon meg. EbbŒl
a beszélgetésbŒl is nyilvánvaló, ho-
gy sikeres pályázatainknak, alkal-
mazottaink és külsŒ munkatársaink
erŒfeszítéseinek köszönhetŒen idén
is fontos beruházásokat hajtunk
végre, amelyek még élhetŒbbé te-
szik nagyközségünket. Minden bŒsi
polgár számára.

Szilvássy József

Hajnalig nótáztak
Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a hagyományos, idén farsan-
gi nótabálra keresztelt szórakoz-
tató estet február 6-án a
mıvelŒdési házban. A rendezvé-
nyen mintegy 209 meghívott ven-
dég és 41 elŒadó vett részt.

A bál nyitányaként a helyi Aranykert
néptánccsoport szórakoztatta a kö-
zönséget, majd Fenes Iván polgár-
mester köszöntötte a megjelent
vendégeket. Beszédében elismerŒ-

en nyilatkozott a nótaklub munkájá-
ról, sikereirŒl, melyekkel a falu hír-
nevét teszik ismertté itthon és kül-
földön egyaránt. Ezután léptek fel a
nótakedvelŒk klubjának énekesei –
Dóka Zsuzsa, BŒsi Szabó László,
Kosáry Judit, Rigó Mónika, Magyar
Nándor és az utánpótlás, Horváth
Beáta, Nagy Mónika, Fodor Beáta –
léptek  a színpadra. Nagy  siker ara-
tott a két tizenegy éves dunaszerda-
helyi szalontáncos, Somogyi Krisz-
tina és Házi Attila, akik bécsi ke-

ringŒt, keringŒt, szambát adtak elŒ.
Mindketten Pozsonyban, a Danso-
via táncklubban tanulják a mıvészi
mozgás fortélyait, egyébként pedig
a Vámbéry Ármin Alapiskola ötödik
osztályos tanulói. 

Dóka Zsuzsa és Szabó Kornélia
fŒszervezŒk lapunknak elmondták,
idén a mısor összeállításában a he-
lyi tehetségeket részesítették elŒny-
ben, a program pedig az elŒzŒ
évekhez képest sokkal színesebb
volt. Nagy örömmel nyugtázták,

hogy a válság ellenére több vendé-
get üdvözölhettek soraikban, mint
az elŒzŒ években. Számos magya-
rországi település – GyŒr, Buda-
pest, Püspökladány, Nagykáta, Ra-
vazd – meghívottai is helyet foglal-
tak a közönség soraiban. A vendég-
sereg egészen reggelig mulathatott,
a jó hangulatról a Gipsy Virtuoso
zenekar és a Colours együttes gon-
doskodott.

(und)
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DicsŒ napokra emlékeztek
BÃS – Idén is bensŒséges ünnep-
ségen emlékeztek meg a 1848-49-
es magyar forradalom és szabad-
ságharc évfordulójáról a turul em-
lékmınél. ElsŒként Nagy Anikó hi-
vatalvezetŒ szólt az egybegyıltek-
hez. Beszédében párhuzamot vont
a magyarság akkori és mostani
helyzete között:

„Olyan alapvetŒ kérdésekkel kell
szembenéznünk, melyek a magyar
nemzeti közösségünket érintik, s
amelyekre a magyarság megmara-
dásában elkötelezetteknek, köteles-
ségük választ találni. A szabadáság
1848-ben egyértelmı volt amiért e-
gyütt szálltak harcba mindannyian“
– emelte ki. Utalt arra is, hogy akkor
egységgé formálta Œket a nemzet,
melynek tagjai készek voltak életü-
ket is áldozni a felemelkedésért, a
megújulásért. Fenes Iván polgár-
mester szónoklatát a 12 pont indító
kérdésével kezdte: „Mit kíván a ma-
gyar nemzet? Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés“. Majd a szabad-
ság jelentŒségét hangsúlyozta ki:
„Megtanultuk, hogy a szabadság
mindenre képes. Mindent le lehet
vele rombolni és bármit fel lehet
építeni. Mi, magyarok, a világ azon

népei közé tartozunk, akik a szabad-
ságot építésre és gyarapításra hasz-
náljuk“ – mondta. Ezután azt taglal-
ta, mit jelent ma magyarnak lenni?
„Magyarnak lenni ma azt jelenti, ho-
gy mások sikerének Œszintén örülni.
Magyarnak lenni azt jelenti, hogy e-

zer év örömét, keservét, mind ma-
gunkkal vinni. Magyarnak lenni azt
jelenti: helytállni, küzdeni és gyŒz-
ni!“ Az ünnepséget gazdag kulturális
program tarkította, melyen fellépett
Dóka Zsuzsa és BŒsi Szabó László, a
16. Számú Széchelyi István cser-

készcsapat és a Kék Duna Vegyes
Kar. Az emlékmısort követŒen a
Csemadok helyi alapszervezete tar-
totta évértékelŒ gyılését, amelyen
többek között testvérvárosuk, GyŒr-
Gyárváros Hangraforgó nevı együt-
tese is szerepelt. (und)

Koszorúzás a turul emlékmınél, majd Csemadok-évzáró

Iskolai rekord fociban
Az Amade László Magyar Tan-
nyelvı Alapiskola tornatermében
március 13-14-én rendhagyó fo-
cimaraton zajlott. Az intézmény
11-15 éves labdarúgói, szám sze-
rint 48-an, egyfolytában huszonöt
órán át kergették a futball-lab-
dát, s ezzel iskolai rekordot állí-
tottak föl.

Kovács Zsolt tornatanár érdeklŒdé-
sünkre elmondta, hogy a rendez-
vény elŒtt „szigorú biztonsági in-
tézkedéseket“ foganatosítottak, a
diákok csak szülŒi beleegyezéssel
és orvosi igazolással jelentkezhet-
tek az éjjel-nappal tartó focigálára.
A sportolókat állandó egészségügyi
felügyelet alatt tartották, frissítŒ ita-
lokat, ételeket, pihenŒ helyiségeket
biztosítottak számukra. A rekordkí-
sérlet célja a focistapalánták akara-
terejének, állóképességének, kitar-

tásának és erŒnlétének feltérképe-
zése volt, továbbá a nebulók sport
iránti szeretetének elmélyítése. A
kékek, illetve fehérek egyformán
24-24 fŒs mezŒnyébŒl csapaton-
ként egyszere 1 + 3 játékos tartóz-
kodott a pályán, a labda soha nem
állt meg. A focimaratonon összesen
761 gól esett, 396:365 arányban.
Sérülés nem történt. „Köszönjük a
szülŒknek a megértést és a támo-
gatást, többen közülük az egész éj-
szakát gyermekeikkel töltötték. Ko-
vács Zsolt, Zalka Lóránt és Szabó
László kollégáink hıséges felü-
gyelŒk voltak, mint ahogy Janko-
vics Mária egészségügyi nŒvér is.
MeggyŒzŒdésem, hogy rendezvé-
nyünkkel egymáshoz közelebb hoz-
tunk iskolát, diákot, pedagógust...“
– közölte a maratoni nap befejezté-
vel Szabó Kornélia, az intézmény
igazgatóhelyettese. (lel)

Huszonöt órán át kergették a labdát

Nagy Anikó, a Csemadok elnöke és Miklós Ferenc az enekkar a vezetŒje koszorúz A szerzŒ felvétele

761 gól esett a focimaratoton Lelkes Vince felvétele
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A borzalmak szigetén jártak
A bŒsi Komplex MentŒszolgálat
tizenhat fŒs legénysége és a
Szent Erzsébet Egészségügyi és
Szociális FŒiskola két orvosa hét
teljes napot töltött január végén
a földrengés sújtotta Haiti fŒváro-
sában, Port-Au-Princben. Munká-
juk szinte teljes egészében a sé-
rültek ellátásából és a porig rom-
bolt utcák táborhelyeinek fertŒt-
lenítésébŒl állt. Az egykor három
és fél millió lakosú város 85 szá-
zaléka megsemmisült a kataszt-
rófa következtében. Mindennapo-
sak a járványok, a holttestek na-
gy része még a romok alatt hever,
az emberek pedig fedél, étel és
víz nélkül próbálják túlélni a min-
dennapokat. 

Culka János, a bŒsi csapat vezetŒje,
egyben a misszió parancsnoka
számolt be lapunknak pokoli élmé-
nyekrŒl: „A táborunkat egy volt kór-
háznak az udvarán építettük fel. A
sajtóban 200 ezer halottról beszél-
tek a fŒvárosban, a valóságban
azonban jóval többen, úgy 500 ez-
ren veszíthették ott életüket, hiszen
a romok alól még nincsenek eltaka-
rítva a halottak, az emberek köztük
élnek. Élnek? ErŒs túlzás életnek
nevezeni azokat a körülményeket“ –
kezdi a beszélgetést. Majd így foly-
tatja: „Akik túlélték a szörnyısége-
ket, sátrakban laknak, ahol nincse-
nek külön szociális helyiségek, te-
hát amit wc-nek használnak, az
szolgál mosdóként és konyhaként
egyaránt. Nem csodálkozom, ho-
gy nincs erejük dolgozni, azoknak
az embereknek mindenük odave-
szett. Gondoljuk el, Œk megmarad-
tak, de a családtagjaik, a testvéreik,
gyerekük, barátaik mind meghal-
tak! Mennyi kedvük lenne munká-
hoz látni?“ – teszi fel a kérdést Cul-
ka. Egyik nap az általuk felállított
sátori kórházba egy ötév körüli kis-
fiú jött a hároméves lány testvéré-
vel. Annak a kislánynak a bátyja volt
az apja, anyja, testvére egy sze-
mélyben, mert senki más hozzátar-
tozója nem maradt. „Hiába mond-
ják sokan, hogy át tudják érezni a
fájdalmukat, a francokat! Ezt nem
lehet elképzelni sem“ – összegzi.

FertŒtlenítés, mentés
A bŒsiek 600 liter fertŒtlenítŒ

folyadékot vittek magukkal, amit
vízzel kell oldani. Körülbelül 2,5
millió négyzetméter területet –
kórházat, táborokat tudtak ezzel de-

zinfikálni, ahol 5000-tŒl 100 ezer la-
kosig élhettek emberek. De sajnos
ez a nagy mennyiségı szer sem
volt elég az egész városra. „Dolgoz-
tunk példul egy akkora városrész-
ben, mint nálunk Pozsony-Ligetfa-
lu. Ott különbözŒ bandák, kétes
hírı emberek laknak. Mikor befejez-
tük a fertŒtlenítést, akkor árulták el,

hogy fehér ember ott még nem is
járt. Bennüket mégis fogadtak. A
szálláshelyünk mellett lévŒ kórház
igazgatója világosította fel Œket, ho-
gy nem vagyunk rendŒrök, kato-
nák, nem bántani akarjuk Œket, ha-
nem segíteni jöttünk nekik“ – emlé-
kezik a bŒsiek vezetŒje. Hozzáfızte,
naponta több száz sebesültet, nyílt
sebekkel, törésekkel láttak el ott az
orvosok és a mentŒsök. „Persze

olyanok is akadtak, akik rühelltek
bennünket, mert fehérek vagyunk,
utáltak, mert nem tudtunk segíteni
mindenkin“ – fızi hozzá szomorú-
an. 

Napok a pokolban
Eredetileg 7-14 napig tartott a

mentŒegység küldetése, a gyógy-

szereik, amiket segélyként vittek
magukkal, a fertŒtlenítŒszereik
azonban kilenc nap alatt elfogytak.
Munkájuk reggel 6 óra után indult,
s valamikor este 10 után fejezŒdött
be. „Innét mínusz 10-12 fokból in-
dultunk, ott 40-45 fokos hŒségbe
érkeztünk. Kibírhatatlan por és hul-
labız árasztotta el az utcákat“ –
meséli. Elmondásuk szerint a füst-
tŒl és a portól már az ötödik napon

alig bírtak beszélni. Ha fújt a szél,
egy-két órára kitisztította a levegŒt,
de aztán újra mindent beborított a
por. A fertŒtlenítésre használt ké-
szülék, amibe 12 liter vizet tudtak
tölteni, 30 kg további terhet jelen-
tett az egyébként is meglehetŒsen
súlyos ruházatukhoz. „A srácok
még 2-3 napot bírták volna, de már
én nem engedtem. Az orvosok min-
den nap vizsgálták a kisgyerekeket,
ha felütötte a fejét a malária, kap-
tunk gyógyszert, ha gyomor-
fertŒzés volt, akkor arra szedtünk
pirulát. Hazaérkezésünk után min-
degyikünket kivizsgáltak, szeren-
csére mindannyian egészségesek
vagyunk. Ha összejünnek az anya-
giak, akkor nem nagy feladat tizen-
hat embert kivinni egy misszióra,
de vissza is kell Œket hozni élve és
egészségesen! – fızi hozzá a pa-
rancsnok.

SzenvedŒ gyerekek
Zalka Róbert öt éve dolgozik a

Komplex MentŒszolgálatban. Az
elsŒ nagyobb bevetése volt Haitin.
Azt meséli, pszichikailag a szen-
vedŒ gyerekek látványa volt a legi-
szonyatosabb. „Zuhanyozni men-
tem az egyik kórházba, egy kisgye-
rek feküdt hordágyon a folyosón,
lepedŒvel be volt takarva, mıtétre
várt. Mikor kijöttem a zuhanyzóból,
a kisfiú ott volt félretolva egy kisá-
gyon, és már nem volt meg a fél
keze és a lába. Mindez negyedóra
leforgása alatt. Annyi a csonkításos
operáció, hogy szinte futószalagon
végzik az orvosok. Az említett kór-
házban csaknem minden helyiség
mıtŒnek van átalakítva, körülbelül
100 orvos folyamatosan amputálja
a sérült végtagokat. A páciens egyik
kezébe megy az infúzió, a másikat
levágják, elkötik és jön a következŒ.
Fájdalomcsillapító nincs, azt mond-
ják nekik, csak az elején fog fájni.
Persze, hiszen a kínoktól úgyis elá-
jul. A kórház mögött pedig egy kre-
matórium van, ahol a holtakat ége-
tik el. Az utcán letakart hullák fek-
szenek, egy méterrel odébb mobil-
telefonokat árulnak. Este, amikor a
táborban vacsoráztunk, a mellet-
tünk lévŒ kórházból egy gyerek fáj-
dalmas kiabálására lettünk figyel-
mesek, valószínı Œt is mıtötték“ –
emlékezik a borzalmakra. 

Harc a vízért
Az éhezés és a szomjúság min-

dennapos fogalom a borzalom szi-

A földrengés helyszínén segített a Komplex MentŒcsapat
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getén, Haitin. Vizet akkor kapnak,
ha „szerencséjük van“ és a segély-
szállítmány pont az Œ lakónegye-
dükbe érkezik. Kolduló felnŒttek,
kéregetŒ gyerekek lepik el az utcá-
kat. Zalka Róbert mesél errŒl:
„Nem szabad észrevenni Œket, szi-
gorúan be kell tartani, hogy nem
adhatunk a csapat élelmébŒl és vi-
zébŒl. Ha egynek adsz, egy percen

belül körülötted van száz másik és
szétszedik az autót. Erre külön fi-
gyelmeztettek bennünket, ne ad-
junk se pénzt, se ételt. Egyik akci-
ónk során nyitott kisteherautón
utazunk lakótáborba fertŒtleníteni.
Behajtottunk két kocsival a valami-
kor iskolaként szolgáló területre, a-
hol legalább 100 ezer ember élhe-
tett. Ãrök vigyáztak a kapunál.

Meglátták, hogy valami van a kocsi
rakodóterén, már jöttek is felénk a
gyerekek. Fél percen belül további
200 ember vett minket közre.
Mondtam a tolmácsnak és a kon-
zulnak, hogy azonnal forduljunk
meg és menjünk innen, mert szét-
szednek minket. Azt a helyet nem is
tudtuk fertŒtleníteni“ – emlékezik
vissza  Róbert. „Sok helyütt nem

örültek nekünk, mert mindehonnan
azt hallják, hogy ennyi meg annyi
segély van, miközben segélycso-
magot nem látnak, mert nincs ki
megszervezze az osztást, vagy
idŒközben elrabolják a szállítmá-
nyokat. Káosz uralkodik minden-
hol“ – szögezi le.

Undesser Tímea, Archív felvételek

Itthon is királyok
BÕS - A földrengés sújtotta Haitin
végzett önzetlen munkájukért
elismerŒ oklevelet és kitüntetést
vehetett át a Komplex MentŒszol-
gálat tizennégy fŒs legénysége
február 10-én a községi hivatal-
ban.

A polgármester, Fenes Iván ünne-
pi beszédében a csapat önfeláldozó
munkáját méltatta: „Büszkeséggel
tölt el, hogy a mentŒcsapat tevé-
kenységével a község jóhírét viszi
tovább. Nemes feladatot végeztek,
hiszen segítettek a bajba jutott em-
bereken. Ne feledjük: kétszer ad, aki
gyorsan ad. Szlovákia humanitárius
segítség nyújtásában nagy szerepet
vállaltak a bŒsiek“ - mondta Fenes.
Kiemelte Culka János, a mentŒszol-
gálat vezetŒjének ténykedését, aki
lassan egy évtizede áll a Komplex
MentŒszolgálat élén. Az egykor 15
taggal megalakított önkéntes szer-
vezet azóta az ország egyik leg-
modernebb felszereltséggel rendel-
kezŒ, sokrétı tevékenységet ellátó
szervezetévé nŒtte ki magát. Ezután
Nagy Béla, a dunaszerdahelyi járási
tızoltó- és mentŒszolgálat igazga-
tója, az Önkéntes Tızoltó Testület
országos alelnöke, valamint Czajlik

JenŒ, az önkéntes tızoltók járási
igazgatója a misszión résztvevŒk
közül Culka Jánost a bevetésért já-
ró Schmidt-éremmel, a legénység
többi tagját pedig példás munkáju-

kért járó kitüntetéssel jutalmazta. 
Culka János válaszában megkö-

szönte a helyi önkormányzat támo-
gatását, és átadta annak a videfel-
vételnek azt a vágatlan példányát,

amit a haiti katasztrófa helyszínén
készítettek, s amelyet eddig a szlo-
vák kormányfŒn kívül nem láthatott
más.

(und)

Kitüntették a Haiti misszió tagjait

Fenes Iván, Nagy Béla tızoltóparancsnok és Czajlik JenŒ, az önkéntes tızoltók nevében gratulál Culka
Jánosnak, a misszió vezetŒjének Fogas Ferenc felvétele
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Idegenként is otthon
A JK Gabãíkovo mezŒgazdasági
vállalat 2003-ban szerzett tulaj-
donjogot BŒsön, jórészt az egyko-
ri állami gazdaság területén. Az
anyavállalat, a Hospoda Dániában
székel és 11 magángazda tulajdo-
nában van. BŒsi cégüket Kurt
Bloch Nielsen vezeti, aki arra is
választ adott, miért választották
tevékenységük színhelyéül a
Csallóközt.

A korszerı irodaépületben elsŒ-
ként ifj. CsörgŒ Árpád állatorvos
fogad minket, aki külsŒ munka-
társként dolgozik be a cégnek, Kar-
do‰ Zsuzsanna, a vállalat irodave-
zetŒ-helyettese, aki beszélgetésünk
alatt tolmácsként volt jelen. Majd
megérkezik a dán igazgató, aki
elsŒként arra kér, mi mutatkozzunk
be neki, meséljük el kik és honnét
vagyunk. Aztán rátérünk a látogatá-
sunk céljára: – Mekkora területet
birtokol az önök cége és mivel fog-
lalkozik? – érdeklŒdöm. „Összesen
1600 hektáron  gazdálkodunk BŒs,
Várkony, Patas, Baka, Nyárad és
Dercsika földjein. Állattenyésztéssel
és növénytermesztéssel foglalko-
zunk. Ezeken a területeken termel-
jük a gabonát, amit nem adunk el,
hanem a sertéstenyésztésben ta-
karmányként hasznosítunk“ – vála-
szol készségesen. Megtudom, hogy
összesen 45 embert foglalkoztat-
nak BŒs és környékérŒl, ami magá-
ba foglalja a négy farmon, a nö-
vénytermesztésben tevékenyke-
dŒket, valamint az adminisztratív és
a karbantartási részleg beosztottjait
is. MeglepŒdve érdeklŒdöm: – Nem
kevés ez? Az állatok etetése például
nem igényel nagyobb számú mun-
kaerŒt?  CsörgŒ doktor kapcsolódik
bele a beszélgetésbe: „Nálunk, az a
szó, hogy etetŒ, már nem igazán lé-
tezik, mert minden gépesített. Az Œ
szerepüket az állatgondozók vették
át. A kérdése viszont indokolt, hi-
szen nem mindenhol van ez még
így. Az elmúlt évek során sokféle
korszerısítésen ment át a cég. A
mıszaki eszközök Dániából érkez-
tek. Amíg egy klasszikus szövetke-
zetben a munka nagy részét az álla-
tok ellátása és etetése teszi ki, ad-
dig nálunk ez az állatokról való gon-
doskodást jelenti“ – magyarázza
Árpád. Majd a dán vezetŒ veszi át a
szót: „Fontos azt tudni, hogy mivel
uniós tagország Szlovákia is, ezt a
színvonalat kell tartanunk, és mi ké-

pesek is vagyunk erre. Versenyké-
pesek vagyunk az európai piacon.
Amennyiben a sertéshúst nem tud-
juk olyan minŒségben elŒállítani,
importtal legyŒzhetŒk leszünk az
úniós országokban, hiszen az ol-
csón, szintén jó minŒségben elŒál-
lított termék kiszorít minket akár a
szlovák piacról is. Ezért is fontos,
hogy az itteni munkások ugyano-
lyan nívón legyenek képesek dol-
gozni, a termelésben a maximumot
nyújtani és elérni azt, mint mondjuk
a sertéstenyésztésben sokkal fejlet-
tebb Hollandiában vagy Dániában.
Megtudom, hogy a sertéshús nagy
részét a környezŒ országokba ex-
portálják. A cég fŒ profilja a serté-
sállomány, egészen kicsi kortól a
vágóhídig. A számuk folyamatosan
változik, attól függŒen, hogy milyen
a szaporulat. A takarmány (kukori-
ca, árpa, repce, búza, cukorrépa)
75 százaléka saját földjeiken terem,
a többi rész proteinekbŒl, ásványi
anyagokból, szójából áll. A repcét
jórészt belföldön értékesítik. Saját
inszeminációs állomást mıködtet-
nek, ami annyit jelent, hogy az

anyadisznót mesterségesen, az ál-
lományban lévŒ tenyészkanok on-
dójával termékenyítik meg. 

Vissza Dániába?
Olyan nézeteket is napvilágra ke-

rültek az utóbbi idŒben, hogy ide-
jöttek a dánok, meggazdagodnak,
aztán majd visszamennek saját or-
szágukba, munka nélkül hagyva a
helyieket. Megkérdeztük az igazga-
tót, van-e valóságalapja ezeknek a
szóbeszédeknek: „Szeretném le-
szögezni: Dániából jött a tŒke, ami-
vel ezt a vállalatot elindítottuk. De:
innen oda pénz vissza már nem ke-
rül. A nyereséget  befektetjük. Nem
azért jöttem, hogy megfutamodjak
és hazamenjek. Nagy reményeket
fızök ehhez a szövetkezethez a to-
vábbiakban is, és bízom benne, ho-
gy sokáig mıködni is fog. Az a cé-
lom, hogy kiváló minŒségı termé-
keket állítsunk elŒ és a cég nyeresé-
ges legyen. Nem az a lényeg, hogy
honnan indult a cég, hanem hogy
hova tart. Az ok, hogy itt vagyok, a
jó minŒségı föld. Hiszen ez egy
aranykert“ – válaszol határozottan.

Befogadták BŒsön
Arra a kérdésemre, vajon miként

viszonyulnak hozzá a helyiek, mo-
solyogva feleli: „Sokféle szóbeszéd
járt a személyemrŒl, de konfliktusom
vagy negatív tapasztalatom nem volt
senkivel. Sok kedves ember ismer-
tem meg itt“ – mosolyodik el. Tisztá-
ban van azzal, hogy meg vannak a
hátulütŒi annak, hogy külföldrŒl jött,
de mint mondta, ezt lehet kezelni,
tudni kell alkalmazkodni a környeze-
téhez, és Œ ezt  meg is teszi. Kiváló-
ak a munkakapcsolatai: „Olyan em-
bereket sikerült magam köré gyıjte-
nem, akikkel a kommunikáció maxi-
mális mértékben mıködik. A problé-
ma csak addig probléma, amíg nem
beszélünk róla, s amíg meg nem old-
juk. Ez így mıködik a hétköznapok-
ban is. Napi szinten arról tesznek ta-
núbizonyságot, hogy ez egy össze-
tartó csapat, ahol közös a cél. Nem
tagadom, nem kevés erŒfeszítésbe
és energiába tellett, míg ezt a kultú-
rát, ezt a mentalitást megszoktam.
Nagy eredménynek tartom, hogy ily-
en jó a viszonyom a helyiekkel. Meg-
van a bizalom, így a teljesítmény is
jobb. Egyedül erre nem lettem volna
képes” – vallja meg. Aztán Zsuzsa fe-
jezi be a gondolatot: „Bárki megke-
resheti Œt bármilyen jellegı gondjá-
val, kérésével, segít, ahol tud.”

Boldog nagypapa
Kurt Nielsennek odahaza, Dániá-

ban hét gyermeke és öt unokája
van. Havonta egyszer utazik szerette-
ihez, a Kolding melletti kis falucská-
ba, de napi szinten tartják a kapcso-
latot telefonon és a világháló segít-
ségével. „A gyerekeimmel maximáli-
san jó a kapcsolatom, ha tehetem,
hazautazom hozzájuk. Természete-
sen nem egyszerı, fŒleg az unokák
miatt nem az, akik a szívemet haza-
húzzák. De 4-5 napi otthonlét után
úgy érzem, hogy vissza kell jönnöm.
Itt a munkám, a kollégáimnak szük-
ségük van rám. Úgy is felfogható,
hogy szerencsés ember vagyok,
amiért ilyen esélyt kaptam az élettŒl
és egy idegen országban dolgozha-
tom, új kultúrát, új embereket ismer-
hetek meg. Ez nekem örömet jelent.
Kitölti azt az ırt, amit fŒleg a távol-
ság eredményez. Hiszek abban, hogy
még nagyon sok jó dolgot, szép
eredméynt érünk itt el, közösen” –
közli bizakodva és határozottan.

Undesser Tímea

Versenyképes a piacon a bŒsi mezŒgazdasági szövetkezet

Beilleszkedett BŒsön Undesser Tímea felvétele
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Táncoló lánglovagok 
A falu rangos eseményei között
tartják nyilván az önkéntes tızol-
tótestület hagyományos évzáró
ünnepségét, amelyre idén febru-
árban került sor. Kevés az olyan
szervezet, melynek aktív tagjai
között ilyen nagy létszámban kép-
viselteti magát a fiatal és az idŒ-
sebb generáció. 
Az ünnepi rendezvényt az Arany-
kert, valamint a TŒzike ifjú néptán-
cosainak elŒadása, továbbá Zalka
Lóránt verse nyitotta meg, amelyet
a százhúsz éve tevékenykedŒ baj-
társi testületnek írt, majd Demián
István elnök köszöntötte a vendé-
geket. A baráti tızoltószervezetek
közül Somorja, Baka, Csallóközná-
dasd, Keszölcés és Nagyszarva fo-
gadta el a meghívást, valamint a
magyarországi Enese község képvi-
seltette magát. Az ünnepi köszön-
tés után kiértékelték a 2009-es év
eseményeit. A tavalyi minden eddi-
gi évet felülmúlt, ugyanis a 120 é-
ves ünnepség megszervezésébe
mindenki bekapcsolódott. Az elis-
merŒ szavak bizonyítják, hogy az
évforduló megünneplése, melyet
május 3-án, Szent Flórián vértanú

napján tartottak, jól sikerült. Az el-
nök úr beszámolójában kiemelte,
hogy Budapesten új rézcsákók ké-
szültek a díszŒrség számára, továb-
bá Karika Adrianna új zubbonyokat
varratott, s hogy korhı maradjon,
hıen utánozta a régieket, ezenkívül
új szíjakat és baltákat is csináltat-
tak. A díszŒrség, mint mindig, ta-
valy is részt vett minden egyházi
ünnepen. Elbúcsúztatták az egyház-
községbŒl távozó Józsa Attila espe-
rest, és köszöntötték az új lelkia-
tyát, mons. Szakál László János es-
peres urat. A tızoltók több tızeset,
valamint természeti katasztrófa el-
hárításában segédkeztek, és részt
vettek a hagyományos versenyeken
is, melyekrŒl szép eredményekkel
tértek haza. Mindent egybevetve
mozgalmas évet zártak. Az est fo-
lyamán a kiértékelések után átnyúj-
tották az okleveleket, köszöntötték
az 50-, 60- és 70 éves tızoltókat, és
átnyújtották az 50-éves házassági
évfordulójukat ünneplŒ Bott And-
rásnak és Kati néninek az ajándéku-
kat. Az eseménydús kiértékelés u-
tán elkezdŒdött a reggelig tartó
táncmulatság. (ma)

A bŒsi rendŒrök a legjobbak!
Kiváló eredményt ért el tavaly a
bıncselekmények felderítésé-
ben a bŒsi körzeti rendŒrpa-
rancsnokság. 72,88 százalékos
eredményükkel Œk végeztek me-
gyei szinten az elsŒ helyen. Or-
szágos viszonylatban is a legjob-
bak közé tartoznak.

Rajkovics István igazgató la-
punknak elmondta, több szem-
pontból is eredményesnek köny-
velhetik el a 2009-es évet, hiszen
164-rŒl 125-re sikerült leszorítani-
uk az összbıncselekmények szá-
mát. Az elmúlt esztendŒben min-
dössze 16 betöréses lopás történt.
Tavaly 54 ilyen jellegı bıntettet
követtek el. KiegyenlítŒdött vi-
szont a vagyon elleni bıncselek-
mények és a gazdasági visszaélé-
sek aránya. Ez számokban annyit
jelent, hogy a csalások, átverések
száma emelkedett meg a 2009-es
évben: 8-ról 34-re. Ennek egyik
oka lehet, hogy sokan egyre csábí-
tóbb ajánlatok hatására vesznek
fel például gyorskölcsönöket, ami-
ket aztán nem tudnak visszafizetni.
Jó hír ellenben, hogy az erŒszakos
bıncselekmények száma évrŒl-év-

re csökkenik, a múlt évben min-
dössze 8 esetet tartottak nyilván,
ebbŒl öt ügyet ki is nyomoztak.
Rajkovics István körzeti rendŒrka-
pitány szerint, jó elŒmenetelük

annak is köszönhetŒ, hogy orszá-
gos szinten, így állományukban is,
duplájára növekedett a rendŒrök
száma, vagyis napközben és éjjel
is két járŒrkocsit tudnak szolgálat-

ba helyezni. Másrészt az önkor-
mányzatokkal való hatékonyabb
együttmıködés gyümölcse is ez a
kitınŒ eredmény.

(und)

Országos viszonylatban is az elsŒ tíz között a körzeti rendŒrparancsnokság Fogas Ferenc felvétele

A felvételen Csóka György az önkéntesek parancsnoka és a meghívott
vendég, Zsigrai Zoltán A szerzŒ felvétele
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Fülembe csendül a nóta
Nemrégiben jelent meg BŒsi Sza-
bó László új cédélemeze, Fülem-
be csendül egy nóta még… cím-
mel. Az album tizenöt, az éne-
kes 20 éves pályafutása során e-
lŒadott legkedvesebb dalait tar-
talmazza. Az elsŒ hat dal hazafi-
as témájú, mely a magyarságról,
hazaszeretetrŒl szól. 

Közülük két szerzemény, a Rákóczi
megtérése és a Dal a turulmadárról
címet viselŒ, elhangzott BŒsön, az
1848-49-es szabadságharc és for-
radalom emlékére megrendezett a
koszorúzási ünnepségen is.
Ugyancsak ilyen érzelmek csen-
dülnek fel  Ez a föld a hazám,
Krasznahorka büszke vára, Daru-
madár fenn az égen címı dalla-
mokban is. A hazafias énekeken kí-
vül megtalálhatók az albumon a
mıvész legkedvesebb dalai, mint a
Rózsalevél, Akácos út, Nem jön le-
vél, Bokrétát kötöttem, Lehullott a
rezgŒ nyárfa, Most van a nap le-

menŒben címı, és természetesen
nem hiányozhatnak BŒsi Szabó
László életmıvébŒl a már jól meg-
szokott nótacsokrok sem. A mı-
vész új zenei albumáról és a ma-
gyarnótához fızŒdŒ bensŒséges
viszonyáról ekképpen vall a hang-
lemez borítójának fülszövegében:
„... hogy mit is jelent nekem a ma-
gyarnóta? A teljességet, hiszen
ezekben a dalokban a magyar nép
több emberöltŒre visszanyúló böl-
csessége, életének minden apró
öröme és bánata fellelhetŒ. E gaz-
dag zenei világból a számomra leg-
kedvesebb nótákat válogattam
össze ebbe az albumba.“ Az éne-
kest a Gipsy Virtuoso cigányzene-
kar kíséri Sárközi Pál vezetésével.
A felvétel a Harmónia Hangstúdió-
ban készült GyŒr-ben. Kiadta a
Competitor-21 Kft. A lemez meg-
vásárolható a bŒsi és a dunaszer-
dahelyi mıvelŒdési központban,
valamint személyesen a mıvész-
nél. (–)

Egy verseny, három díj
Soós Ádámról, a tehetséges bŒsi
cukrászfiúról már többször olvas-
hattak. Január végén, a pozsonyi
Inchebában megrendezett Danu-
bia Gastro cukrászversenyrŒl há-
rom éremmel tért haza.

Ádámmal bŒsi otthonában találko-
zunk. „Az említett megmérettetés
válogatója még decemberben volt
Terchovában, ahol 200 jelent-
kezŒbŒl választották ki azt a hét ver-
senyzŒt, aki a legjobb édességre-
ceptet küldte be elŒzetesen. Sze-
rencsére a tányérdesszertem el-
nyerte a zsıri tetszését, így köztül
lehettem én is“ – kezdi a beszélge-
tést a fiú. A kiírás szerint olyan
édességeket kellett elkészíteniük,
amelyeknek csokoládé az alapja.
Majd így folytatja: „Három ínycsik-
landó nyalánkságot alkottam, ebbŒl
kettŒt otthon kellett elkészíteni, azt
úgy vittük magunkkal. A rumos
meccscsokival aranyérmet nyer-
tem, egy 60 cm magas csokoládé-
szoborral pedig a második díjat si-
került elnyernem. A versenyen a

decemberben beküldött tányér-
desszertet kellett elkészíteni, amire
hatvan perc állt rendelkezésre, ezt a
zsıri bronzéremmel jutalmazta –
meséli büszkén.

Aranyérem Budapesten!
A pozsonyi sikeres szereplés u-

tán kimagasló eredményt ért el Bu-
dapesten, a HUNGEXPO élelmisze-
ripari kiállításon is február 23-án.
Fabnázia nevı cukrászkölteményé-
vel aranyérmet nyert a felnŒttek ka-
tegóriájában, amelyben több olim-
piai bajnok is indult. A tehetséges
fiatalembert fŒdíjjal és még egy
ezüstéremmel is jutalmazták, eze-
ken kívül pedig további rangos ver-
senyekre is meghívást kapott. Á-
dám süteményeit idehaza BŒsön, a
Klára cukrászdában kóstolhatják
meg. Tervei szerint az érettségi
megszerzése után féléves mester-
kurzust szeretne elvégezni, aztán
elmondása szerint külföldön, egy
hajón dolgozna legszívesebben.

Undesser Tímea

Megjelent BŒsi Szabó László új lemeze

FŒdíjjal jutalmazták Budapesten a tehetséges cukrászt

Különleges cukrászcsodáival elbıvölte a zsırit Fogas Ferenc felvétele
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Kitartóak és sikeresek
A szlovák fŒvárosban február vé-
gén a juniorok szabadfogású or-
szágos viadalával rejtolt el a ko-
rosztályos országos bajnokságok
2010-es versenysorozata, melyen
17 klub 71 tehetsége vetélkedett
a gyŒzelemért. 

A hagyományoknak megfelelŒen
Pozsonyban az egyébként kötöttfo-
gásra szakosodott dél-szlovákiai
klubok tehetségei is az érem-
szerzŒk köz kerültek. „Három ver-
senyzŒt neveztünk, közülük Kovács
Attila szerepelt a legeredményeseb-
ben, aki az 50 kg-sok mezŒnyében
elsŒséget produkált“ – értesültünk
Meton Krisztiántól, a BŒsi Birkózó
és Sportklub elnökétŒl. Így a csa-
patversenyben kilenc ponttal a he-
tedik helyet szerezték meg. Tren-
ãianská Turnán február 27-én má-
sodízben rendezték meg a kezdŒk
és fiatalabb (1996-os születésıek)
diákok nemzetközi tornáját, melyen
kötöttfogásban Csehország, Ma-
gyarország és Szovákia 107 birkó-
zópalántája mérte össze tudását. A
kezdŒk mezŒnyében négy dobogós
helyezést szereztek a csallóköziek,
akik közül a bŒsi Wiedermann Ká-
roly és Koczó Gergely a második
helyen végzett súlycsoportjában. A
bŒseik egyébként három helyszínen
is csatasorba álltak, a Meton Krisz-
tián vezette különítmény a nagyka-
nizsai nemzetközi rangsorverse-
nyen képviselte a Duna-parti tele-
pülést. „Védenceink mérlege egy a-

rany-, egy ezüst- és egy bronzme-
dál. A legfényesebbiket a fiatalabb
diákok versenyében Heizer Erik (37
kg) gyıjtötte be. Azz idŒseb diákok
erŒpróbáján Selle Gábor (32 kg) a
második, Hegedıs Bence (68 kg)
pedig a harmadik helyet érte el az
erŒs és népes mezŒnyben. Az utób-
bi egyébként a tavaly novemberben
Slinán megrendezett birkózóverse-
nyen szabadfogásban az elsŒ he-
lyen végzett. „Bence a kezdetektŒl

fogva nálunk van, kisgyerekként ke-
rült ide. Nagyon szorgalmas spor-
toló, aki folyamatosan fejŒdik, az
eredményei pedig egyre javulnak.
Olyan úton halad, hogy jó birkozó
válhat belŒle“ – közölte lapunkkal
ifj. CsörgŒ Árpád edzŒ. Majd hozzá-
tette, klubuk egy másik büszkesége
a 15 éves, hatszoros bajnok Rákóc-
zi János, aki egyáltalán nem számít
kezdŒnek az egyesületben, hiszen 5
éves kora óta ızi ezt a sportot.

EdzŒje elmondta, egyetlen tréninget
sem hagy ki a bŒsi fiú, kitartóan
küzd a sikerért, hiszen a birkózás
neki a kikapcsolódást is jelenti egy-
ben. A közelmúltban Nagy Marián-
nal és Csikmák Tiborral bŒvült sza-
kembergárdánk, így fordulhatott
elŒ, hogy azonos idŒpontban há-
rom helyszínen is szŒnyegre lép-
hettek versenyzŒink“ – nyialtkozta
Meton Krisztián. 

(ágh, und)

KiemelkedŒ eredményeket értek el több versenyen

Karateérmek
Hét érmes helyezést szereztek a bŒsi Oyama
Dojo Kyokushin Karateklub versenyzŒi a már-
cius 6-án rendezett IX. GyŒri Ashihara Karate-
bajnokságon.

Miként a klub vezetŒjétŒl és mesterétŒl, Darnay
Barnabástól megtudtuk, jól helytálltak védencei
az ifjúsági kategóriában, ahol a fiúk középsúlyú
mezŒnyében Csiba Roland állhatott fel a gyŒzel-
mi dobogó legfelsŒ fokára, ugyanitt Katona Ti-
bor a második helyen végzett, a nehézsúlyúak
között Pék Ádámnak pedig egy bronzérem jutott.
A junior fiúk között Horváth Balázs meggyŒzŒ
versenyzéssel végzett az elsŒ helyen, a lányok
mezŒnyében pedig Jeriga Angelika harcolt ki egy
értékes ezüstérmet. S végül: bronzéremmel gya-
rapította versenyzŒi sikereit a felnŒttek kategóri-
ájában Kovács Viktória, s a dobogó második fo-
kára állhatott fel Pavlovics Péter a férfiak küzdel-
me után. (–ck)

Újszülöttek
Gódány Árpád Franti‰ek 2009.
november 14.; Pónya Dávid
2009. december 22.; Kovács
Sophia 2009. december 29.;
Karácsonyová Kitti 2010. január
24.; Mészáros Dominik 2010.
január 26.; Juho‰ Celestín
2010. február 1.; Gróf Dominik
2010. február 25.; Zsákovics Á-
dám Zsolt 2010. március 9.

Elhaláloztak
Tok Zoltán 2009. december 6.;
Veszelovská AlÏbeta 2009. de-
cember 8.; Bodóová Klára
2009. december 10.; Mészáros
Vojtech 2009. december 10.;
Szeiff Ivan 2009. december 16.;
Mészáros Eugen 2009. decem-
ber 23.; Barboríková Vilma
2009. december 24.; Cserová
Margita 2009. december 28.;

Mészáros Arpád 2010. január
13.; Takács ·tefan 2010. január
15.; Somogyiová AlÏbeta 2010.
január 21.; Kelemenová ªudmi-
la 2010. február 1.; Feketeová
Otília 2010. február 1.;
Moravãíková Terézia 2010. feb-
ruár 4.; Méhes Teodor 2010.
február 5.; Kósová Mária 2010.
március 9. (–)

*** Krónika ***

Február 1-jével nyitotta meg ál-
latorvosi magánrendelŒjét ifj. és
id. MVDR. CsörgŒ Árpád az Á-
rokhát 988 házszám alatt. A
rendelŒben korszerı körülmé-

nyek között, folyamatosan bŒ-
vülŒ mıszeres háttérrel, (ultra-
hangos kivizsgálás, ultrahangos
fogkŒleszedés, EKG – szívkiér-
tékelés, csippezés, mıtéti bea-

vatkozások) és igényes szakmai
munkával végzik az állatok kiviz-
sgálását és gyógyítását. Ren-
delés hétköznap 16.00 órától, il-
letve szükség szerint.

Új állatorvosi rendelŒ!

Heizer Erik (felül) aranyérmes lett Nagykanizsán Archív felvétel
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