
„Az újjászületŒ természet hirdeti,
Krisztussal visszatér mindenben az
élet. S a gyŒzedelmes Krisztust az
alkotót, zöld erdŒk, ligetek s virá-
gok ünneplik.”

Minden tavasszal elcsodálkozunk a
természet újjászületésén. Micsoda
erŒk rejlenek a természetben, az
atommag mélyén, a téli álmukat al-
vó fákban, növényekben. Húsvét
ünnepén azt a TeremtŒ ErŒt, Élet-
adó Forrást ünnepeljük, aki szerete-
tében mindent alkotott. Nem valami
ez, hanem valaki, a Szentháromsá-
gos egy Isten. A világ részesedik az
Œ szépségébŒl, s az embert is saját
képmására és hasonlóságára te-
remtette, ugyanakkor a teremt-
mény és a TeremtŒ között határo-
zott különbség létezik. Az emberek
bıne miatt ez a különbség valósá-
gos szakadékká vált az Isten és az Œ
teremtménye között. Ezt a szakadé-
kot Isten hozzánk elküldött Egyszü-
lött Fia hidalta át, amikor emberré
lett.

 Folytatás a 2. oldalon

Krisztusnak örvendezve

 A tavaly decemberi helyha-
tósági választások óta már szá-
mos közösségi rendezvényen
vett rész, ahol  találkozott a he-
lyi polgárokkal. A  helyi újság
hasábjain azonban azóta  elŒ-
ször szólal meg. Ezért is kérdez-
zük, vajon miként értékeli a
csaknem négy hónappal ezelŒtti
voksolásokat?
– Az eredmények önmagukért
beszélnek. Nagyközségünkben egy-
értelmıen megerŒsödött a Ma-
gyar Koalíció Pártja, amelynek ki-
lenc tagja bekerült a tizenkét meg-

válaszott személy alkotta testüle-
tünkbe. A három független helyi
képviselŒ értékrendjével szintén
közel áll hozzánk, szaktudásukkal
pedig – akár csak az MKP képvi-
selŒi – erŒsségei a testületnek.
 Személy szerint miként fo-
gadta a végeredményt?
– A legmegnyugtatóbb számom-
ra az, hogy nem veszítettem sza-
vazatot, mert négy éve 2030-an,
most pedig 2035-en voksoltak
rám. Ezért a bizalomért minden
megválasztott nevében, miként
önmagaméban is, ezúton is kö-

szönetet mondok. Annyit még el
kell mondanom, hogy a kampányt
és a választások hangulatát né-
hány személy viselkedése károsan
befolyásolta. Ezeket a megnyil-
vánulásokat azonban lassanként
elfelejtjük, mert már a választá-
si program teljesítésével törŒ-
dünk.
 Február végén tanácskozott a
helyi képviselŒ-testület. Milyen
fontos döntéseket hoztak?
– Maratoni ülés volt, mert szá-
mos fontos kérdés került terítékre.
ElsŒként értékeltük az elmúlt évi

költségvetést, amelynek a mérlege
kedvezŒ. A tervezett bevételünk
77 millió 609 ezer korona volt, a
valóságban 100 millió 925 koro-
nával gazdálkodhattunk. A több-
letbevétel jelentŒs része uniós for-
rás, amelyhez sikeres pályázatok
révén jutottunk. Ennek köszönhe-
tŒen több mint tizennyolc millió
koronának megfelelŒ brüsszeli
pénzekbŒl felújítottuk az Amadé
László Magyar Tannyelvı Iskolát,
a tornatermet, továbbá bérlakáso-
kat építettünk.

 Folytatás a 3. oldalon

Beszélgetés Fenes Iván polgármesterrel
BŒsiekkel a bŒsiekért
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 Befejezés az 1. oldalról
Isten Fia megmaradt Istennek, de
valóságosan emberré lett: minden-
ben hasonló volt hozzánk a bınt
kivéve, hogy önmagában felemeljen
mindent, ami veszni indult. Isten
Fia emberi testben elszenvedte
bıneinket, s azok következményét
és büntetését, bınné lett érettünk.
Mindeközben engedelmes és hısé-
ges maradt a mennyei Atyához
mindhalálig, mégpedig a kereszt-
halálig. Engedelmességének ez ál-
dozatával jóvátette engedetlensé-
güket, húsvétkor. A húsvét ünne-
pének szertartásai a Szentírás sza-
vai, az Egyház imái és látható jelek
által a Szentlélek erejében megjele-
nítik Jézus életének húsvéti titkait.
Átélhetjük itt és most: értem szen-
vedett az Úr, értem halt meg, és ér-
tem támadt fel. Engedjük, hogy be-
avatást nyerjünk a szent titkokba.
Vegyük ajkunkra a szent szövege-
ket, vegyünk részt testben-lélekben
a szertartásokban. A húsvét ün-
neplése táplálja hitünket, megerŒsít
az örök élet reményében, növeli
szeretetünket a Megváltó és Te-

remtŒ Isten felé. Olyan nagy szere-
tetre buzdít minket, amellyel képe-
sek lehetünk életünket is odaaján-
dékozni egymásnak. Az ilyen krisz-
tusi mélységı szeretet Œrzi meg a
házasokat boldogságban, ez a sze-
retet ad értelmet a papi szolgálat-
nak, csak e szeretet kilátásában ér-
demes vállalkozni ezekre a hivatá-
sokra. A húsvét csúcspontja az
egyházi évnek és forrás, amelybŒl
életet merít Isten népe. Áldott ün-
nepet kívánok minden bŒsi lakos-
nak.

Józsa Attila plébános

Szertartások a nagyhéten:
Nagycsütörtök: 18.00 Az Utol-
só vacsora miséje; Nagypéntek:
7.00 Jeremiás Siralmai; 11.00
keresztút a Kálvárián; 15.00
nagypénteki liturgia és Szentsír
látogatása; Nagyszombat: 7.00
Jeremiás Siralmai – Szentsír lá-
togatása; 20.00 Húsvéti virrasz-
tás, feltámadási körmenet; Hús-
vétvasárnap: 8.30 és 10.30 ün-
nepi szentmisék

Krisztusnak örvendezve

A közélet gyöngyszemei
A 144 tagot számláló helyi rok-
kantszervezet évzáró, értékelŒ
gyılését tartották február 2-án a
helyi mıvelŒdési házban, ahol a
tagok nagy része: mintegy 120
ember vett részt.

Derzsi Katalin, aki immár tíz éve az
alapszervezet  elnöke  az évértéke-
lŒ beszámolók és kiértékelések 
után a vezetŒség és minden jelen-

lévŒ nevében köszöntötte a jubilán-
sokat: a hetvenedik, hatvanadik,
ötvenedik és negyvenedik életévü-
ket betöltŒ tagokat.Külön köszö-
netet mondtak BŒs polgármesteré-
nek, Fenes Ivánnak, aki jelentŒs
mértékben támogatja Œket. Ahogy
a bŒsi elnöknŒ beszédében kifejez-
te: „bármikor támaszkodhatunk rá ,
ha problémánk adódik.” A polgár-
mester jogos büszkeséggel szólt a

településen mıküdŒ mintegy 25
különbözŒ tevékenységı szervezŒ-
dés sikereinek, külön kiemelve a
sérülteket tömörítŒ társaságot,
hangsúlyozva: – Amekkora dicsŒ-
ség ez számunkra, ugyanakkora 
felelŒsség is. Az évzáró mindig 
ékes igazolása annak, hogy a bŒsi
szervezet jól végzi munkáját –
mondta. A közélet gyöngyszemei-
nek nevezte Œket, hiszen több kul-

turális rendezvény állandó szerep-
lŒi – annak ellenére, hogy minde-
gyikŒjük valamilyen betegségben
szenved. Fenes Iván szerint ha a vi-
lág ilyen szervezetten mıködne,
probléma is kevesebb lenne az em-
berek között. Végül beszédét így
zárta: „aki tenni akar, az leteszi a
maga védjegyét. Önök mindig ezt
teszik.”

Undesser Tímea Az évzáró taggyılésen szép számmal jelentek meg a tagok

 Fenes Iván köszönti a jubilánsokat A szerzŒ felvételei
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Önkormányzat

Beszélgetés Fenes Iván polgármesterrel
BŒsiekkel a bŒsiekért
 Befejezés az 1. oldalról
Jutott pénz az utak és a járdák fel-
újítására is. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy milyen sok társadalmi –,
kulturális- és sportszervezet tevé-
kenykedik nagyközségünkben.
LehetŒségeinkhez mérten minden
csoportot támogattunk, mert az 
ifjúság szellemi és testi fejlŒdése,
az aktív közösségi élet a szív-
ügyünk.
 Milyen lesz az idei költségve-
tés?
– Az uniós gyakorlatnak megfele-
lŒen három évre tervezünk, amely-
ben az idei esztendŒ sarokszá-
mai szilárdak. A következŒ két
esztendŒre pedig stratégiai terve-
ket, egyfajta elŒrejelzést készí-
tünk. Az idei bevételeinket 111
millióra tervezzük, s ugyanennyit
szánunk a kiadásainkra. Az önkor-
mányzat mıködésére 12 millió
800 ezer korona jut, környezetvé-
delemre 4 millió 300 ezer, az 
egészségügyre 1 millió 580 ezer-
rel, a helyi kulturális-, sport- és
más szervezeteket 6 millió 075 ezer
koronával támogatjuk, az iskolá-
inkra és óvodáinkra 30 millió 161
ezret költünk, szociális támogatá-
sok, nyugdíjas otthonnak 14 millió
jut, beruházásokra, falufejlesztés-
re 33 millió 742 ezer koronát köl-
tünk. EbbŒl 14 milliót a helyi utak
és járdák felújítására, 17 mil-
liót pedig bérlakások építésére,
közmıvek építésére szánunk.
Huszonhárom, többnyire kétszo-

bás bérlakást szeretnénk átadni az
idén.
 Folytatják a lakásépítŒ prog-
ramot?
– Terveink szerint újabb harminc-
hat lakást építünk, de ezek már
öröklakások lesznek. Van rá igény,
az érdeklŒdŒkkel elŒszerzŒdést
kötünk, a bankok már jelentkeztek,

szívesen finanszíroznák ezt az épít-
kezést is. Nyolcvan négyzetmé-
teres, háromszobás lakásokat ter-
vezünk. Ezekre ugyan nincs uniós
támogatás, viszont a helybeliek
között jelentŒs érdeklŒdés mutat-
kozik e korszerı lakások iránt.
Újabb bérlakásokat egyelŒre nem
tervezünk, mert jelentŒsen meg-

növelték a kötelezŒ önrészt. Ennyi
pénze idén nincs az önkormányzat-
nak erre a célra. Ennek ellenére
hosszabb távon nem mondunk le
a bérlakások építésérŒl sem.
 Vannak-e kockázati tényezŒi
az idei költségvetésnek?
– Erre azt válaszolhatom, hogy a
kockázat mintegy hat-hét millió
korona. Mostani számításaink
szerint ennyi kell a kedvezŒ mér-
leghez.  Telekeladásból vagy  hitel-
bŒl hozzájuthatunk ehhez az ösz-
szeghez is. Már csak azért is, mert
az önkormányzat ingatlanjait és
más vagyonát nem kótyavetyéltük
el. Ha szükségesnek tartjuk, akkor
most az említett célok érdekében
néhányat értékesíthetünk. Az ösz-
szeget a Parki úton, a Szarvas-
vendéglŒ melletti bérlakásokhoz
vezetŒ út aszfaltozására, valamint
az ottani közmıvek kiépítésére
fordítjuk, továbbá a villany és a
gáz bevezetésére. 
 Milyen érzéssel kezdte ön és
az önkormányzat az idei évet?
– Az eddig elvégzett sikeres
munkából fakadó jó érzéssel és
derılátással. Eddig is és ezután is
a bŒsi polgárokkal összefogva
munkálkodunk nagyközségünk to-
vábbi fejlŒdéséért. Ez az egészsé-
ges lokálpatriotizmus és összefo-
gás olyan erŒ, amely hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy az idei
esztendŒ is sikeres legyen, egyéni
és közösségi szempontból egy-
aránt. (–ssy)

Méltó megemlékezés
Községünk polgárai és önkor-
mányzatának tagjai a helyi turul 
emlékmı elŒtt emlékeztek meg az
1848-as magyar forradalom és
szabadságharc hŒseirŒl és mártír-
jairól.

A bennsŒséges ünnepséget Nagy
Anikó hivatalvezetŒ nyitotta meg,
majd Ferenc Iván polgármester mél-
tatta a dicsŒ negyvennyolcas ese-
mények hazai és európai jelentŒsé-
gét. Kiemelte azoknak a szlovák
nemzetiségı személyeknek az ér-
demeit is, akik Kossuth Lajos
zászlaja alatt harcoltak a magya-
rokkal együtt az osztrák császári és
az orosz cári csapatok ellen, a vi-

lágszabadságért, ahogy lánglelkı
költŒnk, a segesvári csatában hŒsi
halált halt PetŒfi Sándor megörökí-
tette egyik halhatatlan versében. Az
ünnepi beszéd után a helyi iskolá-
sok, a cserkészek, valamint a Kék
Duna Vegyeskar tagjai adtak szín-
vonalas mısort, BŒsi Szabó László
pedig negyvennyolcas és kuruc 
dalokat adott elŒ. Ezután az önkor-
mányzat, valamint  az MKP és a
Csemadok helyi szervezeteinek 
képviseletében megkoszorúzták az 
emlékmıvet. –y–f

 Koszorúzás az 1848-as forrada-
lom  és szabadságharc évforduló-
jának emlékére Fogas Ferenc felvétele
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Gyertyafényes szerenád
Tavaly december 13-án ritka ese-
mény zajlott nagyközségünkben:
Fenes Iván polgámester, Heizer
Ferenc alpolgármester, a Kék Du-
na Vegyeskar és Csemadok ve-
zetŒsége Nagy Anikóval az élen,
gyertyafényes szerenádot adott
Horváthné Szénási Piroska házá-
nak ablaka alatt.

Mindannyiunk szeretett Piroska né-
nije ezen a napon ünnepelte 80. szü-
letésnapját. A háború és a jogfosz-
tottság keserı évei után, a magyar
tannyelvı iskolák létrehozását kö-
vetŒen pedagógusként tevékenyke-
dett községünkben, egészen nyug-
díjba vonulásáig. Szívügyének a
magyar nyelv és irodalom, valamint
a zene oktatását tartotta. Napi köte-
lességei mellett irodalmi szakkörö-
ket szervezett, iskolai énekkart ve-
zetett sikeresen. A minŒsítŒ verse-
nyeken többnyire sikeresen szere-
peltek a csoportjai. A Csemadok

helyi szervezetének alapító tagja, a
szervezet megalakulása után szín-
játszókat toborzott, majd prózai és
zenés színdarabokat  rendezett,
amelyeket a környékbeli és távolab-
bi községekben mutattak be. Az
emlékezetes élményekrŒl a még ma
is élŒ akkori szereplŒk és fŒleg a
nézŒk is szívesen beszélgetnek. A
Csemadok helyi szervezete 1971-
ben alapított vegyeskart, amelynek
vezetését is Œ vállalta. Az énekkar
azóta is mıködik és nagyon jó kap-
csolatokat tart hazai és magyaror-
szági partnerekkel. Mivel a színját-
szás iránt nagyon lecsökkent az ér-
deklŒdés, nóta- és operettmısorok
szervezésébe kezdett. Ezeknek is
nagy sikerük volt. Itt figyelt fel BŒsi
Szabó László tehetségére, és elindí-
totta Œt az énekesi pályán. A Cse-
madok vezetŒségében még most
is, 80 éves korában, aktívan tevé-
kenykedik. A község önkormányza-
ta a sokéves pedagógiai és kulturá-

lis tevékenysége elismeréséül
2002-ben Pro Urbe – Községünkért
kitüntetésben részesítette. Sok tisz-
telŒje és minden helyi polgár nevé-

ben további derıs éveket és jó
egészséget, boldogságot kívánunk
szeretett Piroska néninknek!

Miklós Ferenc

Kedves fiatal szülŒk!
Szeretnék elsŒsorban azokhoz
szólni, akiknek a gyermeke im-
már 2 és fél vagy 3 éves lett, mi-
vel eljött az óvodai beiratások
ideje. Lehet, hogy Önök már gyer-
mekük születését tervezve eldön-
tötték, melyik óvodát választják
csemetéjüknek. 

Csak megerŒsíteni tudom döntésü-
ket, ha úgy gondolják, gyermekük
testi-lelki fejlŒdését, személyiségé-
nek kibontakozását csakis az az in-
tézmény szolgálhatja a leghatéko-
nyabban, ahol ugyanazon nyelven
szólnak a gyermekhez, mint amit
odahaza a családban hall naponta.
A bŒsi Magyar Tannyelvı Óvoda ez-
zel a tájékoztatóval szeretné elŒse-
gíteni az Önök döntését. Intézmé-
nyünk több, mint 25 éves múltra 
tekint vissza. Ezalatt csaknem 
200 gyermek játszott, fejlŒdött itt 
együtt. Ma Œk már tanítók, mérnö-
kök, orvosok, vagy éppen neves
szakemberek, vállalkozók. Ez is bi-
zonyítékul szolgál, mennyire felké-
szült, lelkiismeretes, gyermeksze-
retŒ óvónŒk dolgoznak intézmé-
nyünkben. Jelenleg két osztállyal
mıködünk: egy 3-4-5 éves vegyes-
csoporttal és egy 5-6 éves iskola-
köteles gyerekekbŒl álló nagycso-
porttal. A nevelés családias légkör-
ben zajlik, biztosítva mindazokat a
feltételeket, amelyek az egészséges

szellemi és testi fejlŒdésükhöz
elengedhetetlenek. Mindezt válto-

zatos tevékenységkörrel. Mivel az
óvodalátogatás nem kötelezŒ, so-

kan megkérdŒjelezik ennek hasz-
nosságát vagy szükségszerıségét.
Hiszen manapság mód van a gyer-
mekgondozási szabadság idejének
meghosszabítására is (akár 6 éves
korig is), így a szülŒ maga nevelhe-
ti gyermekét. Pedig a közösség ne-
velŒ szerepe, a gyermek társas kap-
csolatainak elsajátítása, többségi
környezetbe való beilleszkedése
elengedhetetlen a késŒbbi, iskolába
való felkészültséghez. Mi az elsŒ
pillanattól kezdve, a családdal szo-
rosan együttmıködve vállalunk fe-
lelŒsséget azért, hogy folytassuk a
család „munkáját“ a nevelés terén,
másrészt, hogy képességeik, sze-
mélyiségük jó irányba fejlŒdjék: mi-
nél szélesebb ismeretet szerezze-
nek, s kellŒ felkészültséggel kezd-
hessék majd meg alapiskolás tanul-
mányaikat. A tehetséggondozás
mellett nagy hangsúlyt fektetünk
arra is, hogy az integrált gyermekek
is jól érezzék magukat nálunk, s
biztosítani tudjuk mindennemı
fejlŒdésüket. Nagy öröm számunk-
ra, hogy az utóbbi években egyre
nagyobb az érdeklŒdés a szülŒk ré-
szérŒl óvodánk iránt. Kedves
SzülŒk! Látogatásukkal gyŒzŒdje-
nek meg a leírtak igazáról. Szerettel
várjuk a leendŒ kisóvodásokat a ta-
vaszi (egész éves) beíratkozások al-
kalmából.

(–csm, –mv)

 Ã is óvodába készül Androvics Péter felvétele

 Ma is derısen A szerzŒ felvétele
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Helyi kultúra

Hagyományos nótaest

Immár az V. Magyar Nótabált ren-
dezték február 9-én a helyi mı-
velŒdési központban. A rendezvé-
nyen mintegy 190 meghívott ven-
dég vett részt (köztük Magyaror-
szágról is), a fellépŒk sorában pe-
dig a Szlovákiai Magyar Nótaked-
velŒk Klubja mıvészeinek, továb-
bá vendégénekeseknek is tapsol-
hattak  a nótakedvelŒk.

Az est nyitányaként a Csallóközi
Néptáncegyüttes nyolc tagja adta
elŒ a palotást, majd Dóka Zsuzsa, a
klub egyik alapítótagjának beszédét
hallhattuk. Fenes Iván polgármester
évek óta lelkes támogatója a nóta-
klubnak. Beszédében méltatta és
elismerŒen nyilatkozott sikereikrŒl,
amelyekkel a falu nevét teszik is-

mertté nemcsak nálunk, de külföl-
dön is. A felszólalókat BŒsi Szabó
László Bordala követte, majd Lász-
ló Mária: Kis hazánknak áldott föld-
jén címı versét hallhattuk Dóka
Zsuzsa elŒadásában. Ezután Kosáry
Judit, Kollár Katalin, Magyar Nán-
dor, majd Rigó Mónika lépett szín-
padra, aki nemrégiben közös hang-
hordozót adott ki a Bangó Margit-
tal. A talpalávalót Banyák Isván és
zeneskara húzta váltakozva a Royal
tánczenekarral. GyŒrbŒl a Luca na-
pi dalárda tagjai érkeztek, akik szin-
tén a magyarnóta hívei. Hogy miért
éppen Luca napi? Elmondásuk sze-
rint azért, mert évvekkel ezelŒtt 
ezen a napon alakult a negyven ta-
got számláló együttesük. A bŒsi nó-
taklubbal harmadik éve tartják a

kapcsolatot.  Mosonmagyaróvári
közös fellépésen találkoztak, azóta
is szoros barátságban vannak. Dó-
ka Zsuzsa még a zenekari próbák 
alatt, a szervezkedés közepette nyi-
latkozott: – 2001 novemberében,

polgári társulásként alakult meg a
Szlovákiai Magyar NótakedvelŒk
Klubja, amelynek jelenleg 47 tagja
van az ország különbözŒ pontjairól.
Természetesen nem hagyhatom ki
azokat a pártoló tagokat sem, akik
nem énekesként, hanem nótaked-
velŒként kerültek közénk. A polgári
társulás célja a mıfaj népszerısíté-
se és hagyományainak megŒrzése.
Szeretnének nemzetközi, uniós pá-
lyázatokba is bekapcsolódni, ami-
nek egyik feltétele, hogy legalább

három ország vegyen részt ebben.
Dóka Zsuzsa hozzátette: eleinte
évente egyszer volt alkalmuk talál-
kozni fesztivál-jellegı rendezvé-
nyen, de rájöttek, ez nem elegendŒ
– az énekesekkel is foglalkozi kell.

Nem nevezné ezt énekesképzésnek,
inkább egyfajta útmutatásnak,
amelynek segítségével az énekes
szakmailag fejlŒdhet. Majd így foly-
tatja: – Legszívesebben Banyák Ist-
vánék zenekarával lépünk fel, Œk 
olyan színvonalon muzsikálnak, 
hogy bárhol a világon megállnák a
helyüket – hangsúlyozta. A mıvelŒ-
dési otthon ezúttal is megtelt. A
vendégsereg kivilágos kiviradtig ki-
válóan szórakozott.

Undesser Tímea

 A talpalávalót Banyák István és zenekara húzta Undesser Tímea felvételei

 Nyitótánc a Csallóközi Néptáncegyüttes elŒadásában

 Ketten a fellépŒk közül: Dóka Zsuzsa és BŒsi Szabó László
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Tánccal hódító tinilányok
Közel négyszáz fiatalt vont be már
a formációs modern táncok bıvö-
letébe a tizedik éve mıködŒ 
BŒsi Tánc- és Tornastúdió (BTT),
amelynek egyes csoportjai immár
évek óta rangos nemzetközi ver-
senyekrŒl is rendre értékes dobo-
gós helyezésekkel térnek haza.
„Valójában kezdetektŒl ez volt a
legnagyobb álmunk – mondja We-
isz Erzsébet táncpedagógus, a
stúdió vezetŒje és koreográfusa
–, hogy elkerüljünk a világverse-
nyekre...

KEZDETEKTÃL A POLGÁRI
TÁRSULÁSIG

A BTT egykori megálmodója és
mindmáig frontembere maga is 
olyan zsenge életkorban jegyezte el
magát a tánccal, mint mostani leg-
kisebb növendékei. – Amióta az
eszemet tudom, azóta mozgok, tor-
názom és táncolok. Természetesen
én is hobbiszinten kezdtem itt,
BŒsön, aztán Dunaszerdahelyen
táncoltam egy menŒ csoportban, de
már középiskolás koromban Po-
zsonyba jártam föl koreográfiát ta-
nulni. Az érettségi után pedig meg-
szereztem a gimnasztikai táncok ko-
reográfusa képesítést – vázolja föl a
táncos-elŒéletét dióhéjban Weisz
Erzsébet, aki az eddigi legsikere-
sebb vállalkozása alapjait tíz évvel
ezelŒtt egy csoporttal kezdte lerak-
ni. – Aztán folyamatosan, évrŒl évre
szaporodtak a tanítványaim. Volt év,
amikor százhatvan vagy majdnem
kétszáz gyerekkel foglalkoztam. S
amikor nemrég a regisztrációs jegy-
zetfüzetemet lapozgattam, szinte
magam is meglepŒdtem, hogy már
mintegy négyszázan ropták a táncot
sorainkban. Az elsŒ két évben a kul-
túrház égisze alatt mıködött a cso-
portunk, ám ahogy szaporodtak a
gyerekek és a versenymeghívások,
felmerült a klubháttér igénye. Ezért
regisztráltattuk magunkat a belügy-
minisztériumban polgári társulás-
ként. Ennek elnöke máig én vagyok,
de ma már a stúdióval kapcsolatos
munka megoszlik a rendkívül aktív
vezetŒség és a bennünket minden-
ben támogató szülŒk között – ma-
gyarázza.

A jéghegy csúcsa
Jelenleg 10 tánccsoport mıködik a
BTT-ben, óvodáskorúaktól kezdve
egészen a második évfolyamos
fŒiskolásokig. Ez utóbbiak a Spike
nevı csoportban már kilenc éve 
együtt táncolnak, négy éve ott voltak
Lisszabonban a XII. Gimnasztikai
Táncvilágbajnokságon, miután be-

jutottak az öt legjobb csoport közé.
A modern táncok 2005-ös gyŒri vi-
lág- és Európa-bajnokságán már
egy bronzot is sikerült elcsípniük a
bŒsieknek. A pápai magyar, illetve
világkupán valóságos éremesŒ kí-
sérte szereplésüket, tavaly május-
ban pedig az olaszországi Bellaria-
Riminiben rendezett vb-rŒl egy-egy
funkys ezüst-, illetve bronzéremmel
tértek haza. Ám ez csak a jéghegy
csúcsa. Hiszen a bŒsi csoportok
rendszerint tarolnak a pódiumtán-
cok járási versenyén, a gimnaszti-
kai táncok hagyományos érsekúj-
vári országos bajnokságain és más
hazai versenyeken is

Hol vannak a fiúk?
Miközben négy csoport próbája
zajlik a kultúrház nagytermében, a
Baby’s és a One Two tánccsopor-
tok két alakulattal is jelen vannak. A
terem végében néhány anyuka is
összeverŒdik. Az egész táncstúdió
óriási támaszra talált a szülŒkben,
távoli városokba, külföldre is elkí-
sérik a csoportokat egy-egy ver-
senyre. Bott Szabina most 12 éves
Csilla lányát kísérte el a próbára. 

– Csilláék nagycsoportos ovisként
kezdték, már hat éve táncolnak 
együtt. Nagyon tudnak örülni a sike-
reknek. De mi is! – mondja nevetve
az anyuka. A 13 éves dunaszerda-
helyi Posztós Bernadett még csak
két éve táncol a Baby's csoport-
ban, de Újvárt, a nyárasdi járási
versenyt, Bábolnát és Pápát meg-
járva már úgy nyilatkozik, mint egy
tévébeli megatáncos: – Minden
csütörtökön jövök próbálni. Egy ki-
sebb csoportban is táncolok,
amelyben csak heten vagyunk. Na-
gyon élvezem a táncot, folytatni
akarom egészen felnŒttkoromig.
Ami viszont még nekünk, laikusok-
nak is feltınik: csupán egy szál fiú
ropja a táncot a sok-sok tinilány
között. Erzsébet széttárja a karját: 
– Fiúk itt nincsenek! Ilyen világot
élünk. Rengeteg tehetséges srácot
láthatunk kint az utcán, akik zseni-
álisan gördeszkáznak, tehát fejlett
mozgáskészséggel rendelkeznek,
van bennük ritmusérzék, vagány-
ság, de táncolni valahogy nem
mernek kiállni. Pedig még azt sem
lehetne mondani, hogy a break 
vagy a hip-hop nem férfias tánc.

Nagymegyeri tanítványaim között
azért vannak fŒiskolás, illetve közép-
iskolás fiúk is. Sajnos, pubertás-
korban a gyerekek nagyon cikizik
egymást, sokan valószínıleg csak
attól félnek, hogy kinevetnék Œket a
társaik...

Jubileumi buli
Weisz ErzsébettŒl végezetül azt is
megtudjuk, hogy a táncstúdió tíz-
éves fennállásának megünneplésére
a Karácsonyváró címı, hagyomá-
nyos év végi mısoruk kínálkozik le-
galkalmasabbnak. A legutóbbit is
közel 500 nézŒ tekintette meg.
Fellépett rajta a BTT apraja-nagyja,
kilenc tánccsoport mutatta be az el-
múlt év legsikeresebb koreográfiáit,
táncszámait, vendégként pedig be-
mutatkozott a kassai Capoiera
Oxuma-re együttes a brazil harcmı-
vészek nagyon látványos capoiera-
táncaival. – Idén sem adjuk alább!
Elvégre tízévesek vagyunk, s tudjuk,
mivel tartozunk hıséges közönsé-
günknek s a sok hely- és környék-
beli támogatónak – tekint kicsit elŒ-
re a stúdióvezetŒ.

Bereck József

 A temperamentumos táncok mindig nagy sikert aratnak Fogas Ferenc felvétele
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A TŒzike újabb tagokat vár

A helybeli Aranykert és a kisgye-
rekekbŒl álló TŒzike néptánc-
együttesek fŒ célja az, hogy mi-
nél több új tagot verbuváljanak
maguk közé. A TŒzike vezetŒjé-
vel, Boráros Katalinnal a két cso-
portról, és magáról a népzenérŒl
beszélgettem a közelmúltban.

– A TŒzike gyerekcsoport két évvel
ezelŒtt alakult meg. Javarészt hely-
beli gyerekekkel, de akadtak, akik a
környezŒ falukból is jártak ide tán-
colni. Most körülbelül 10-12 körül
van a létszámunk. Kezdetben
Brandl Ferenc vezette a csoportot,
szeptembertŒl pedig én foglalko-
zom velük – mesélte Katalin. 

Ã maga már hosszú évek Œta tán-
col, a férje népzenész, így a min-
dennapi életükben jelen van a zene,
a tánc. Azt mondja, a családban
mindannyiuk számára természetes

a folklór szeretete, a muzsika és a
mozgás öröme. Nagyobbik fia har-
madikos, Œ hegedülni tanul. A fel-
nŒtt táncosok, akik az Aranykert
tagjai, vitték a kicsiket fellépésekre
– így a két együttes szorosan
együttmıködve dolgozik. Az Arany-
kert gyökerei Dunaszerdahelyhez
köthetŒk, de mivel a tagok túlnyo-
mó többsége bŒsi, ezért székhelyü-
ket ebbe a faluba helyezték. Az Œ
koreográfusuk Bernáth Zoltán.
Mıködésüket a helyi CSEMADOK
támogatta, és támogatja a mai na-
pig. Nagyrészt falunapokon és kü-
lönbözŒ kulturális rendezvényeken
lépnek fel.

Kicsik kerestetnek
– Mivel kisgyerekekrŒl van szó,
esetükben legalább fél év együttes
minka szükségeltetik, hogy úgy-
mond „összerázódjanak“ – folytatja

Boráros Katalin. – Ekkora már érzik
a népzenét, megtanulják a lépése-
ket. Heti egyszer próbálunk, más-
fél-két órát. Bemelegítéssel kez-

dünk, zenére szétmozogjuk az iz-
mokat, hogy ne húzódjanak meg
egy hirtelen mozdulat során. Rit-
musgyakorlatokat végzünk, ezt azt
jelenti, zenére ütemeket tapsolunk.
Így a késŒbbiekben könnyebben
megtanulják a lépéseket és meg-
szokják magát a népzenét – mond-
ta végül a szakember.

Ezután jöhetnek a lépéspróbák“,
gyerekjátékokat tanulnak, énekel-
nek (hallásfejlesztés), majd a zenét
egybekapcsolják a mozgással.
Amikor megkérdeztem Katalint,

hogy miért jó, ha egy gyerek már
kicsi korától foglalkozik tánccal és
zenével, azt válaszolta: mivel a kul-
túrák része a népzene és a tánc,

ami mellet nem lehet „csak úgy el-
menni“, ezeknek a gyerekeknek so-
ha nem lesz idegen a mozgás és a
muzsika. Nem okoz majd gondot
nekik a közönség elŒtt való szerep-
lés, hiszen a fellépések hatására
megszokják ezt, és természetessé
válik számukra. Ezáltal az élet min-
den területén magabiztosabban és
oldottabban viselkednek majd.
Nagy szeretettel várnak maguk kö-
zé kicsiket és nagyokat, fiúkat és
lányokat egyaránt.

Undesser Tímea

 Együtt a színpadon a felnŒtt Aranykerttel

 A TŒzike fellépése BŒsön

 Az utánpótlás...
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Évzáró és hangverseny

A Csemadok helyi szervezete
2007. március 4-én, vasárnap 
délután tartotta meg évzáró
taggyılését, amelyen beszámol-
tak a szervezetben végzett mun-
káról a költségvetés kiértékelé-
sérŒl, valamint  felvázolták az 
idei terveket. Az évzáró taggyılés
részeként került sor a Kék Duna
vegyeskar 35 éves fennálllása
tiszteletére rendezett ünnepi mı-
sorra.

Jubiláló vegyeskarunk
35 év  ez az évszám mélyen meg-
hat, s akarva-akaratlanul is az em-
ber emlékezni kezd... Fordítsuk hát
vissza az idŒ kerekét és idézzük fel
a múltat, annak nevezetes pillana-
tait – mondta CsörgŒ Mária, óvó-
nŒ, kórustag. A Csemadok helyi

szervezete gazdag kulturális életre
tekinthet vissza. Többször bebizo-
nyította, hogy jó szervezŒ munká-
val mozgósítani tudja tagjait. ElsŒ
elnökének, Szatmári Zoltán peda-
gógusnak köszönhetŒen 10 hónap
alatt egy ósdi boltíves szénraktár-
ból klubhelyiséget varázsoltak,
amelyben még ma is – immár 35
év óta – gyakorolnak. Az énekkar
tagjai. Vegyeskarunk 1971. októbe-
rében alakult meg Horváthné Szé-
nássy Piroska tanítónŒ vezetésé-
vel.  – Azzal a kéréssel jöttek el
hozzám, hogy vegyeskart szeretné-
nek alakítani és vezetŒre lenne
szükségük. Egy percig sem této-
váztam, azonnal közéjük álltam –
nyilatkozta az Új Szóban. Az elsŒ
jelentŒsebb sikert 1972-ben érték
el, amikor 3. helyen végeztek az

énekkarok járási fesztiválján. Nagy
elismerésben részesültek a Csalló-
közi Kulturális Napokon, ahol
fejlŒdésük jutalmaként díszokleve-
let kaptak,  miként az énekkarok te-
rületi fesztiválján is. Kezdetben
csak helyben léptek fel, késŒbb be-
járták a környezŒ falvakat is, majd a
kórus híre a határon túlra is elju-
tott. Pázmándfalura kapott meghí-
vást. Ez a kapcsolat azóta egy élet-
re szóló barátsággá nŒtte ki magát.
Ebben roppant nagy érdeme volt
Horváth Mária tanítónŒnek, alap-
szervezetünk akkori elnökének, aki
több évtizeden át kórustagként is
közremıködött. 1987-tŒl Ág Tibor
karnagy, a neves népdalgyıjtŒ, ze-
nepedagógus vette át a karmesteri
pálcát. Csaknem 15 évig állt a kó-
rus élén. A közös munka gyümöl-
cse: több tucat 2-3-4, sŒt ötszóla-
mú kórusmı, jó néhány népdalfel-
dolgozás. Irányítása alatt került sor
rendszeresen  a gyarmati, a lébényi,
a nagymegyeri, a vásárúti és a po-
zsonyeperjesi énekkari találkozók-
ra. 1994 júniusában az enesei (Ma-
gyarország) falunapra kaptunk
meghívást, ahol három ország há-
rom térségének (a vendéglátókkal
együtt Erdély, Csallóköz) magyarjai
gyıltek itt össze. Néhány órára
megnyílt a magyar lélek....Eredmé-
nyeként 10 napot vendégeskedhet-
tünk Erdélyországban. A legna-
gyobb sikert 1999-ben értük el. A
XI. Kodály Napokon megrendezett
szlovákiai magyar felnŒtt kórusok
országos fesztiválján nyújtott kivá-
ló teljesítményért bronzminŒsítést
kapott a bŒsi Kék Duna Vegyeskar.

2004-ben Simon Orsolya, 2005-
tŒl pedig Hozák Margaréta vette át
a „stafétabotot”. Vezényletével az
ünnepi est folyamán  a következŒ
zeneszámok csendültek fel.
1. „A tavaszköszöntŒ”-t, mely is-

meretlen szerzŒ mıve,  évzáró
tagsági gyılésünk nyitószáma-
ként hallhatták. A jubiláló kórus
ünnepi mısora:

2. Pittoni: „Boldog aki énekel”,
Zsolnay Ágoston magyar szöve-
gével.

3. Halmos László: „Mulatós nóták”
és „Három szigetközi népdal”. 

4. A csallóközi népdalokat csokor-
ba fonó: „Menyasszony, vŒle-
gény” – szerzŒje: Karai József.

5. Az egyiptomi: „Ah ja zein”, majd
egy spanyol dal: „Barabba Ba”
zárta a sort.

Szavalat és betétdal
Örömmel tölt el bennünket az a tu-
dat, hogy e túlhajszolt 21. század
Európájában még mindig akadnak
olyan emberek akik mindennapi
hangyaszorgalommal végzett mun-
kájuk mellett, hajlandók néhány
órára megállni, hogy adózzanak a
mıvészetek oltárán is. Két fiatal
gimnazista, Buchinger EmŒke és
Húsvéth Veronika is közéjük tarto-
zik. ElŒadásukban: Lakatos István:
„Psalmus Hungaricus” címu verse,
és a „Honfoglalás” címı film betét-
dala csendült fel. Furulyán kísért:
Husvéth Veronika.

A TŒzike és az Aranykert
Nyolc fiatal Bernáth Zoltán vezeté-
sével úgy határozott, hogy újra-

 A Kék Duna Vegyeskar színvonalas énekszámokkal emlékezett meg a magyar forradalom és szabadságharc idei évfordulójáról Fogas Ferenc felvétele

 A tavalyi adventi hangverseny nagyközségünk kulturális életének 
egyik jelentŒs eseménye volt. A helyi Kék Duna (felvételünkön) tagjai-
val együtt együtt a Magyarországról érkezett lébényi és gyarmati kó-
rus, továbbá a pozsonyeperjesi Kis-Duna, a vásárúti  Kis-Dunaág és a
nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar is hozzájárult a lélekemelŒ ren-
dezvény sikeréhez Archív felvétel
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Társadalmi élet – Közlemények

éleszti a régi hagyományt BŒsön, –
a 2004-ben óvodásokból és kisis-
kolásokból     verbuválódott „TŒzike”
mellé, felnŒtt népitánccsoportot
hoz létre. Támogatókra is lelt az ön-
kormányzat, a Csemadok alapszer-
vezete és  elnökének, Nagy Anikó
mérnöknŒ személyében. Mısoruk-
ban az „Aranykert“ népitánccsoport
elŒadásában: csallóközi verbunk,
magyarbŒdi karikázó, bodrogközi
lassú és friss csárdás-t, láttunk,
hallottunk. Betétszámként ízelítŒt
kaptunk gyermekjátékokból is, a
„TŒzike” elŒadásában VezetŒjük:
Boráros Katalin. Az ünnepi mıso-
runk nótaénekesei egyben kóru-
sunk oszlopos tagjai is. A határain-
kon túl is közismert BŒsi Szabó
László, valamint Kosár Tibor  ma-
gyarnótákkal, csárdásokkal köszön-
-tötték az ünneplŒ  vegyeskart. Kí-
sért: Sárközi Pál és Bertók István.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
ezúton is minden valaha volt aktív
kórustagnak, valamint a jubiláló da-
lostársaknak. Közülük most nemes
példaként Csicsai Imrét és Miklós
Ferencet, akik kerek 35 éve, meg-
szakítás nélkül énekelnek. Néma fel-
állással adóztunk azok emlékének
is, akiknek életébe – várva, vagy 
váratlanul – az elmúlás örök törvé-
nye lépett... Hangjukat, emléküket
megŒrizzük! Hálánkat fejezzük ki el-
nöknŒnknek is, hogy mindig bátorít
bennünket, megpróbál valami újat,
felemelŒt tenni értünk. Általa jutott
el a kórus Budapestre, Erdélybe,
Esztregom-Visegrádra, Ópuszta-
szerre, Kassára, Kecskemétre,
Somlóra és Sághegyre ,Pannonhal-
mára , Sárospatakra , valamint hal-
latlan energiáját, roppant optimiz-
musát dicséri számos budapesti és
hazai színházlátogatás megszerve-
zése is. Az elkövetkezŒ évekhez ad-
jon erŒt neki az a tudat, hogy fára-
dozása nem volt hiábavaló, mert

„Minden, ami szebbíti földtekénket,
bármi  kicsi legyen is, a mindensé-
get tökéletesíti.” (Széchényi I.)

KöszöntŒk és köszönet
Az ünnepi megemlékezésünk záró-
akkordjaként BŒs nagyközség pol-
gármestere, Fenes Iván úr emlékla-
pokat adott át a jelenlegi kórusta-
goknak és a karnagynŒnek. A Cse-
madok  Területi Választmánya ne-
vében Molnár Tibor, az alapszerve-
zet részérŒl pedig az elnöknŒ egy
„óriástortával“ mondott köszönetet
a kórustagok áldozatvállalásáért,
nemzeti kultúránk ápolásáért. Befe-
jezésül, Verdi: Nabucco-jából a
„Rabszolgák kórusa“ és a „Him-
nusz” hangjai csendültek  fel, a fen-
nállásának 35. születésnapját ün-
neplŒ bŒsi Kék Duna vegyeskar
elŒadásában. (–csm)

Tizenhárom kívánság
Még a múlt év végén rendezték
meg a helyi mıvelŒdési központ-
ban a COOP-Jednota járási szerve-
zete „13 kívánság a játékok világá-
ból“ címı akciójának sorsolását. A
helyszín minden évben változik.
BŒst azért választották, mert ebbŒl
a községbŒl sokan jelentkeztek a kí-

vánságaikkal, valamint a helyi ön-
kormányzat Fenes Iván polgármes-
ter vezetésével minden szempont-
ból a legjobb házigazdának bizo-
nyult – tudtuk meg Kulcsár Lajos-
tól elnök-vezérigazgatótól. Fontos
szempont volt az is, hogy a sorso-
lást megelŒzŒ mısor összeállításá-

val sem volt gondjuk a sok tehetsé-
ges elŒadó rátermettségének kö-
szönhetŒen. A bŒsi gyerekek közül
külündíjat kapott: Rebeka ·tepán-
ková, Kovács Dávid, Bokros Ri-
chárd, Uher Anna, Egri Kamilla,
Molnár Bence, Mészáros Viktória,
Vida Máté és Nagy Zsófia. (–)

 Kulcsár Lajos, a COOP-Jednota dunaszerdahelyi régió elnök-vezérigazgatója is részt vett a hangulatos 
ünnepségen Archív felvétel

Értesítés!
BŒs Nagyközség Önkormányzata
értesíti azon lakosokat akik sze-
retnének bérlakást igényelni, 
hogy ha  még eddig  nem nyúj-
tották be kérvényüket a községi
hivatalba, ezt megtehetik leg-
késŒbb 2007. április 20-ig.

✖✖✖

BŒs Nagyközség Önkormányzata
értesíti a lakosságot, hogy ez év
tavaszán öröklakások építése
kezdŒdik községünkben. Az ér-
deklŒdŒk bŒvebb felvilágosítást
a községi hivatalban kaphatnak.
Igényüket öröklakás vásárlásra
legkésŒbb 2007. április 20-ig
juttassák el a községi hivatalba.

Oznámenie!
Samospráva Obce Gabãíkovo 
oznamuje záujemcom o ná-
jomné byty,  ktorí e‰te nepodali
ÏiadosÈ o pridelenie bytu na 
Ocú, Ïe Ïiadosti e‰te  môÏu 
odovzdaÈ najneskor‰ie do 20.
04. 2007. 

✖✖✖

Samospráva Obce Gabãíkovo 
oznamuje spoluobãanom, Ïe na
jar tohto roku sa zaãína v na‰ej
obci  v˘stavba bytov na predaj.
Záujemcovia sa môÏu informo-
vaÈ na obecnom úrade.  Îiadosti
o záujem kúpiÈ byt je potrebné
doruãiÈ na obecn˘ úrad najne-
skor‰ie do 20. 04. 2007 

Felhívás!
BŒs Nagyközség Önkormány-
zata ezúton kéréssel fordul a
lakossághoz, hogy legyenek
segítségünkre az évekkel ez-
elŒtt eltınt „Falukrónika”  fel-
kutatásában. Aki a krónikát
visszajuttatja a községi önkor-
mányzathoz,  10 000 korona
jutalomban részesül.

V˘zva!
Samospráva obce Gabãíkovo
touto cestou  Ïiada  obãanov  o
pomoc   pri pátraní po strate-
nej „Kronike obce”.  Obãanovi,
ktor˘ vráti kroniku obecnej sa-
mospráve, bude vyplatená od-
mena vo v˘‰ke 10 000,- Sk.
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Újszülöttek
– Novorodenci 2006/IV.

Megyeri Barbara, október 9. Csóka-
ová Maja, október 10. Darnay Ádám,
október 11. Klauberg Richard, októ-
ber 28. Matia‰ko Viktória, novem-
ber 3. Tok László Bence, november
14. Komáromiová Vivien, november
27. Faragóová Dóra, december 2.
Karcol Ján, december 9. Fürjes Nár-
cisz Vivien, december 24. Somogyi-
ová Kiara, december 25. Bognár Dá-
vid, december 27.

Újszülöttek – 2007/I.
Szalay Márk, január 5. Paksi Noel,
január 7. Mészáros Dominika, janu-
ár 16. Füssy Csilla, január 19. Végh
Tamás Dániel, január 25. Valachová
Sofia, február 8. Botlóová Vivien,
február 12. Bodóová Vanda, márci-
us 4. Schweigerová Emília, március
5. Vass Áron, március 5.

Házasságot kötöttek
– Zosobá‰ili sa

Ing. Gergely Sánta – Gabriela Pata-
siová, 2006. október 13. Ján Koz-
mér –Némethová Noémi, 2006. ok-
tóber 21. Ján Juricin – Iveta Vargo-
vá, 2006. november 11. Nagy Ist-
ván–Hervayová Beáta, 2006. no-
vember 18. Norbert Csóka – Ingrid
Veselská, 2006. november 25. Artúr
Csiba – SoÀa Sókiová, 2006. de-
cember 2. Ladislav Nagy – Silvia
Bothová, 2007. január 27. Ladislav
Kántor – Sylvia Halászová, 2007.
március 3. Hmayun Ahmadi – Anita
Bokrosová, 2007. március 16.

Elhaláloztak
– Zomreli 2006/IV

Kukanová Marta, október 27. Kopáã
Imrich, november 4. Bodóová Zuza-
na, november 5. Androvicsová He-
lena, november 8. Bartalosová Má-
ria, november 15. Kállaiová Kristína,
december 3. Marosinská Franti‰ka,
december 13. Dvorská AlÏbeta, de-
cember 13. Horváthová Anna, de-
cember 20. Horváthová Mária, de-
cember 26.

Elhaláloztak
– Zomreli – 2007/I

Petro Michal, január 3. SebŒk Vili-
am, január 3. Csiba Franti‰ek, janu-
ár 8. Tóthová Mária, január 8. Ond-
rejka Vojtech, január 23. Sípos Zol-
tán, január 28. Csicsayová AlÏbeta,
január 28. Szakállová Helena, ja-
nuár 30. Bodóová Helena, február 6.
Véghová Mária, február 8. CsörgŒ-
ová Terézia, február 10. Nagy Ján,
február 11. Lelkes Matej, február
18. Sabo Vladimír, február 28. Csik-
mák Ferdinand, március 3. Csicsay
Franti‰ek, március 5.

(–)

Határozati javaslat a bŒsi községi képviselŒ
testület 2. ülésérŒl, amelyet 2007. február 
22-én, tartottak.

A bŒsi községi képviselŒ testület jóváhagyja a
következŒ polgárok kérvényeit: Puha László –
családi ház építése; Somogyi Mária – családi ház 
építése; Kovács Zsolt – bérlet – fogadóiroda;
Baranyai László – átépítés; Eke Tibor – családi ház
lebontása; Eke Tibor – családi ház és garázs építé-
se; Horváth Erik – családi ház építése – utólagos
engedély; Füssy Gyula – családi ház építése; Tóth
Attila – Baumal – raktár építése; Rublik Oszkár –
hozzáépítés; Barcaj Jozef – használat átminösítése
rekreációs célokra; Szamaránszka Angéla – családi
ház átépítése, hozzáépítés és garázs építése;
CsörgŒ Alfonz – családi ház építése; Kelemen
Gabriella – telekeladása – 300,- Sk/m2; Bartal
József – üzlethelyiség átalakítása; Takács Margit –
bérlet – egészségügyi központban; Rákóczi Diana –
családi ház építése; Bodó Teodor – családi ház át-
építése; Szamaránszky Ján – családi ház átépítése;
Vida Csaba – családi ház építése; Darnay Barnabás
– családi ház építése; Csicsai Andrej – családi ház
építése; Mészáros Barnabás – tetŒtérbeépítés; Rapi
Zsuzsanna – bérlet – szolgáltatások háza; Reeblok
– reklámtáblák – bérlet; KKV-UNION – gabonaszárí-
tó és tároló építése; Csóka László – telek eladása –
100,- Sk/m2; Bergendi Gellért – bérlet – fagyizó;
Csáno Tibor – garázs elhelyezése; Opálka József –
garázs elhelyezése; Humanitas klinika – adminisztr.
épület átépítése; Csiba György – családi ház – tetŒ-
térbeépítés; Miklós Otto – családi ház építése; Nagy
Tamás – családi ház – hozzáépítés; Fenes Róbert –
bérlet – mıvészeti alapiskolában  – autóiskola
mıködtetése; Gál Zsolt – többfunkciós épülét épí-
tése. A képviselŒ-testület továbbá jóváhagyja: a
helyi mıvélŒdési központ – 2006 évi költségvetésé-
nek kiértékelését; 2007 évi költségvetés-tervezetét; a
kisüzem – 2006 évi költségvetésének kiértékelését;
2007 évi költségvetés tervezetét; a polgármesteri
hivatal – 2006 évi költségvetésének kiértékelését;
2007 évi költségvetés tervezetét. A jutalmazáso-
kat az alábbi elŒterjesztés szerint: polgármester
50%; alpolgármester 40%; fŒellenŒr 30%; a kul-
túrház igazgatója 40%; a kisüzem igazgatója 40%;
képviselŒk, bizottsági tagok, bizottsági elnökök és a
jegyzŒkönyvvezetŒk jutalmát; az elŒterjesztés sze-
rint; a polgármester alapbérének 20 százalékos 
emelését; a közterület használátáról szóló rendele-
tel az elŒterjesztés szerint; az ebtartási rendeletet az
elŒterjesztés szerint; a nem nyerŒ automaták
mıködtetésérŒl szóló rendeletet az elŒterjesztés
szerint; az áruautomaták üzemeltetésérŒl szóló ren-
deletet az elŒterjesztés szerint; az elszállásolási le-
hetŒségek után járó adóról szóló rendeletet az elŒ-
terjesztés szerint; a légszennyezési illeték megsza-
básáról szóló rendeletet; a szociális szolgáltatások
nyújtásáról szóló rendelet változását az elŒterjesz-
tés szerint; az iskola tanácsok összetételét; az 
esketetŒket a polgármester és alpolgármester sze-
mélyében; öröklakások építését az Iskola utcában;
telek eladását az Iskola utcában az öröklakások 
megépítése céljából – 300,- Sk/négyzetméter; 
az árlistát a törvény által elŒírt információnyúj-
tással kapcsolatban; a 2007 évre szóló munkater-
vet.
Megbízza: a községi hivatalt, hogy írjon ki  pályá-
zatot a községi fejlesztési terv kidolgozására.
Elnapolja: Bodó Bálint kérvényét; CsörgŒ László
kérvényét.

Uznesenie 2. zasadnutia obecného zastupiteº-
stva, ktoré sa uskutoãnilo dÀa 22. februára
2007. 

Obecné zastupiteºstvo v Gabãíkove schvaºuje Ïia-
dosti nasledovn˘ch obãanov: Puha Ladislav –
v˘stavba rodinného domu; Somogyiová Mária –
v˘stavba rodinného domu; Kovács Zsolt – prenájom
– stávková kancelária; Baranyai Ladislav – prestavba;
Eke Tibor – zbúranie rodinného domu; Eke Tibor –
v˘stavba rodinného domu a garáÏe; Horváth Erik –
v˘stavba rodinného domu – dodatoãné povolenie;
Füssy Július – v˘stavba rodinného domu; Tóth Attila
– Baumal – v˘stavba skladu; Rublik Oskar – v˘stav-
ba prístavby; Barcaj Jozef – zmena uÏívania stavby
na rekreaãné úãely; Szamaránszka Angela – prestav-
ba rodinného domu, prístavba a v˘stavba garáÏe;
CsörgŒ Alfonz – v˘stavba rodinného domu;
Kelemenová Gabriela – odpredaj ãasti pozemku –
300,- Sk/m2; Bartal Jozef – prestavba predajne;
Takácsová Margita – prenájom – v zdravotnom stre-
disku; Rákócziová Diana – v˘stavba rodinného do-
mu; Bodó Teodor – prístavba a nadstavba k rodin-
nému domu; Szamaránszky Ján – prístavba a nad-
stavba k rodinného domu; Vida Csaba – v˘stavba ro-
dinného domu; Darnay Barnabás – v˘stavba rodin-
ného domu; Csicsai Andrej – v˘stavba rodinného do-
mu; Mészáros Barnabás – nadstavba k rodinnému
domu; Rapiová Zuzana – prenájom – v dome slu-
Ïieb; Reeblok – reklamné tabule - nájom; KKV-UNI-
ON- v˘stavba – su‰iãka, obiln˘ sklad; Csóka Ladislav
– predaj pozemku – 100,- Sk/m2; Bergendi Gellért –
nájom – stánok na zmrzlinu; Csáno Tibor – umiest-
nenie garáÏe; Opálka Jozef – umiestnenie garáÏe;
Humanitas klinika – prestavba administr. budovy;
Csiba Juraj – nadstavba k rodinnému domu; Miklós
Otto – v˘stavba rodinného domu; Nagy Tamás –
prístavba k rodinnému domu; Fenes Róbert – nájom
– v základnej umeleckej ‰kole – prevádzkovanie au-
to‰koly; Gál Zsolt – v˘stavba polyfunkãnej budovy;
Obecné zastupiteºstvo ìalej schvaºuje: vyhodnote-
nie plnenia rozpoãtu MKS za r. 2006; plán rozpoãtu
MKS na r. 2007; vyhodnotenie plnenia rozpoãtu TS
za r. 2006; plán rozpoãtu TS na r. 2007; vyhodnote-
nie plnenia rozpoãtu obce za r. 2006; plán rozpoãtu
obce na r. 2007; odmeÀovanie podºa predloÏeného
návrhu:; starosta obce 50%; zástupca starostu 40%;
hlavn˘ kontrolór 30%; riaditeº MKS 40%; riaditeº TS
40%; odmeÀovanie poslancov, ãlenov komisií, pred-
sedov komisií a zapisovateliek; v zmysle predloÏe-
ného návrhu; zv˘‰enie základného platu starostu o
20%; v‰eobecne záväzné nariadenia; o podmien-
kach urãovania a vyberania dane za psa na území
obce; o podmienkach urãovania a vyberania dane
za osobitné uÏívanie verejného priestranstva; o po-
platkoch za zneãisÈovanie ovzdu‰ia; o podmienkach
poskytovania sociálnych sluÏieb a o úhrade za 
poskytované; sluÏby v Domove dôchodcov; o pod-
mienkach urãovania a vyberania dane za ubytovanie
na území obce; o podmienkach urãovania a vybera-
nia dane za nev˘herné hracie prístroje; o podmien-
kach urãovania dane za predajné automaty na území
obce; zloÏenie ‰kolsk˘ch rád; sobá‰iacich v osobe
starostu a zástupcu starostu; v˘stavbu bytov˘ch
jednotiek na ulici ·kolská; odpredaj pozemku za úãe-
lom v˘stavby bytov˘ch jednotiek na ulici ·kolská –
300,- Sk/m2; sadzobník úhrad nákladov v súvislosti
s poskytovaním informácií; plán práce na r. 2006;
Poveruje: obecn˘ úrad vypísaním konkurzu na vy-
pracovanie nového územného plánu obce; Odroãí:
ÏiadosÈ Bodó Bálinta; ÏiadosÈ CsörgŒ Ladislava
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Helyi sportélet

Tizedszer is a bŒsiek
Tizedik alkalommal rendezték
meg, tizedik alkalommal tartot-
ták otthon polgármesterük kupá-
ját a BŒsi Birkózóklub képviselŒi,
akik szombaton megrendezett ha-
gyományos korosztályos nemzet-
közi kötöttfogású tornájukon ti-
zenhárom elsŒséget szereztek.

A legtöbb súlycsoportgyŒzelmet,
szám szerint négyet a kadétok
mezŒnyében produkálták a hazaiak.
A Polgármester-kupán ezúttal hat
ország – Csehország, Horvátország,
Magyarország, Szerbia és Monte-
negró, Szlovénia, Szlovákia – 143
versenyzŒje hat kategóriában küz-
dött az érmekért. „Az erŒs nemzet-
közi mezŒnyben színvonalas össze-
csapások szemtanúi voltak a nézŒk.
A szŒnyegcsatákat figyelve nekem
leginkább Rákóczi János, Horváth
Ferenc és Lelovics Miklós kimagas-
ló teljesítménye imponált. Ugyan-
csak jó formában szerepelt az im-
már somorjai színekben versenyzŒ
Soós Tamás is. A nevezettek súly-
csoportjában népes mezŒny, hét-ki-
lenc jó képességı hazai és külhoni
birkózó küzdött az elsŒségért. A
gyŒztesek mellett további dobogós
helyezettjeink is voltak, nekik is kö-
szönhetŒen végeztünk utcahosszal a
csapatverseny élén“ – értékelte a
verseny lefolyását, színvonalát id.
Rákóczi András, a BŒsi Birkózóklub
elnök-fŒedzŒje. TŒle azt is megtud-
tuk, hogy a résztvevŒk elégedettek

voltak a szervezés színvonalával is.
Még annak ellenére is, hogy egyes
súlycsoportok párharcai még a
késŒ esti órákban is zajlottak.

Egyébként a bŒsiek fiatalon elhunyt
tehetségének, Csicsai Csabának
tiszteletére a viadal keretében meg-
rendezett emlékverseny gyŒztese a

házigazdák kiválósága, Földes Ádám
lett. Három somorjai (Soós, Molnár
Péter, Méri), két madari (Ãszi, Me-
gály) és egy gútai (Molnár Roderik)
elsŒség is azt sugallja, hogy az után-
pótlás-korosztály régiónkbeli képvi-
selŒi ebben a fogásnemben a nem-
zetközi porondon is szalonképesek.
A csapatversenyben a vendéglátók
120 ponttal elŒzték meg a második
helyezett hodoníniakat. Térségünk
további képviselŒi közül a madariak
(44) a harmadik, a somorjaiak (35)
a negyedik, a gútaiak (29) pedig az
ötödik helyet szerezték meg.

(ái)

GyŒztesek régiónkból:
KezdŒk– 25 kg: Ãszi Dániel
(madari), 27 kg: Heizer Erik, 57
kg: Bugár István (bŒsiek). Fiata-
labb diákok–27 kg: Megály Ar-
nold (madari), 29 kg: Méri Ist-
ván (somorjai), 37 kg: Rákóczi
János, 40 kg: Ábrahám Márió
(bŒsiek), 57 kg: Soós Tamás
(somorjai). IdŒsebb diákok–32
kg: Kovács Attila, 38 kg: Kázmér
Péter (bŒsiek). Kadétok–54 kg:
Molnár Roderik (gútai), 63 kg:
Rákóczi Balázs, 69 kg: Horváth
Ferenc, 73 kg: Lelovics Miklós,
100 kg: Nagy Leonárd (bŒsiek),
120 kg: Molnár Péter (somor-
jai). Juniorok–55 kg: Soós Má-
rió, 84 kg: Takács Sándor, 120
kg: Földes Ádám (bŒsiek).

LŒttek és értékeltek
Tavaly is eredményes munkát
végzett a helyi lövészklub. Érté-
kelŒ gyılésünket február 9-én
tartottuk. Az önkormányzat kül-
dötte Nagy Anikó hivatalvezetŒ
volt. Kiértékeltük az elmúlt évet,
összeállítottuk az idei év felada-
tait, elkészítettük költségveté-
sünket.

Somogyi Ilona ismertette a szerve-
zet pénzügyi helyzetét, alelnököt
választottunk és a vezetŒségi tagok
sorába javasoltuk Boráros Tamást.
Tevékenységünk nagyrészt a követ-
kezŒkbŒl áll: lövészversenyekbŒl,
vadászjelöltek lövészetébŒl, agyag-
és galamlövészetbŒl, vezetŒségi 
és tagsági gyılésekbŒl valamint
baráti lövészversenyekbŒl. Tavaly
az évadnyitó házi lövészversenyt
április 23-án tartottuk 11 verseny-
zŒ részvételével. Helyezettek –

egyéni: Boráros Tamás 184 kör I.,
Bokros Attila 184 kör II., Csiba Fe-
renc 179 kör III. Csapatversenyben:
Horváth Zoltán, Csiba Ferenc 322
kör I., Ambrus György, BroÏek Iván
278 kör II., Vasmera Tibor, Rigó
Zsolt 274 kör III. A vándorkupát
egy évig Boráros Tamás birtokol-
hatja. A Superliga nemzetközi lö-
vészverseny elsŒ fordulóját a so-
morjai lŒtéren tartották május 13-
án, ahol 9 csapat vett részt. Ver-
senyzŒink: Bokros Attila, Boráros
Tamás, Csiba Ferenc, Vasmera Ti-
bor. Ãk a kiemelkedŒ harmadik he-
lyet szerezték itt meg. A második
fordulót Magyarországon, Écsen
tartották június 3-án. Itt a negyedik
helyen végeztünk. A harmadik for-
duló, amit szintén ugyanitt rendez-
tek szeptember 30-án, ugyancsak a
negyedik helyezést hozta számunk-
ra. Azonban Rigó Zsolt egyéniben a

legjobbnak kijáró elsŒ díjat zsebel-
hette be. Negyedik fordulóra októ-
ber 30-án sor – csapatunk negye-
dikként végzett hazai „pályán“. A
négy verseny összesített eredmé-
nyeként 2152 körös találattal ne-
gyedikek lettünk. A járási bajnokság
kétfordulós: tavasz és Œszi. Az elsŒt
májusban rendezték Somorján,
ahova két csapattal indultunk. „A“
csapat: Bokros Attila, Boráros Ta-
más, Csiba Ferenc, Vasmera Tibor.
A második helyezést érték el. „B“
csapatunk – Ambrus György, Hor-
váth Endre, Rigó Zsolt – a negyedik
helyet szerezte meg. A verseny má-
sodik fordulóját október 3-án ren-
dezték BŒsön. Itt csak az „A“ csapat
indult, és a dícséretes második  he-
lyet tudhatták magukénak. A két
verseny összteljesítménye 2187
kör, csapatban ez második helye-
zést jelent. Egyéniben a járás leg-

jobb lövŒje: BORÁROS TAMÁS 740
körös találattal. Ãt követi RÁCZ
LÁSZLÓ 737 körös találattal, majd
CSÓKA ZOLTÁN 734 találattal. A
február 17-i évzáró taggyılésünkön
elhangzott, hogy Vasmera Tibor ha-
lálának évfordulóján „FUTÓ NYÚL“
koronglövészetet szeretnénk ren-
dezni. A községi hivatal és Nagy
Anikó bíztatott bennünket, hogy se-
gítenek a szervezésben. A sportver-
senyek naptárának összeállítására
március hónapban került sor
GyŒrben. Szervezetünket Csiba Fe-
renc és Horváth Endre képviselte.
Az új vezetŒség összetétele: Elnök:
Horváth Endre, Alelnök: Csiba Fe-
renc; Titkár: Both JenŒ, Pénztáros:
Somogyi Ilona. Befejezésül szeret-
nénk megköszönni a községi elöljá-
róknak az anyagi támogatást, ame-
lyet szervezetünknek nyújtanak.

Horváth Endre

 Buchinger Iván (szembe) a felnŒttek idei országos bajnokságán ezüst-
érmet szerzett Fogas Ferenc felvétele



Helyi sportélet

Remekül rajtolt
a Szaban-legénység
Két tavaszi fordulóban hat pontot
szereztek a bŒsiek a III. liga nyu-
gat-szlovákiai csoportjában, a
középmezŒnyben elfoglalt pozíci-
ójuk javítására jó esély kínálko-
zik a folytatásban, hiszen két
egymást követŒ mérkŒzésükön
hazai környezetben fogadják ve-
télytársaikat (Moravany, Bánov-
ce). Liszkay Tibor, a labdarúgó-
szakosztály elnöke így értékelt: 
– A kemény téli alapozásnak nagy
szerepe van a sikeres nyitányban.

Rutinos edzŒnk, Szaban Tibor nem
csak kiváló stratéga, hanem egyben
az erŒnléti edzések mestere is. A
felkészülési meccseken sosem ját-
szottunk a legerŒsebb összeállítás-
ban. ªubo‰ Kvaãkaj állkapocstörés
miatt szorult kényszerpihenŒre,

Nagy Tamás pedig bokasérüléssel
bajlódott. Az elŒbbi bajnoki találko-
zón még nem állt csatasorba. Kiss
Igor – játékosigazolványát a szövet-
ség tisztségviselŒjének figyelmet-
lensége következtében nem találta
rendben az ellenŒr – nem léphetett
pályára a galántaiak ellen, a beláza-
sodott Ladislav Kováãot pedig Do-
maniÏán voltunk kénytelenek he-
lyettesítenünk. A hiányzók  ellenére
sikerrel vettük az elsŒ tavaszi 
akadályokat, ami a játékoskeret 
kiegyensúlyozottságára utal – fo-
galmazott. 

A téli holtidényben ketten távoz-
tak a csapatból. A bokamıtét után
lábadozó Pozor a nagyszarvaiak-
hoz került vendégjátékra, Rengel
pedig a bakaiakhoz igazolt. Ami az
erŒsítéseket illeti, Vladimír Milan

és a fiatal Végh Dávid a DAC-ból,
Pápay Attila a nyékvárkonyiaktól
érkezett. A felnŒttek edzéseit láto-
gatja az ificsapat egyik meghatáro-
zó egyénisége Csicsay Zoltán is,
aki a nyártól kerettaggá avanzsíroz-
hat. – A bŒsi önkormányzat a leg-
nagyobb támogatónk. Polgármes-
terünk, Fenes Iván és Heizer Ferenc
alporgármester megkülönböztetett
figyelmet szentel a labdarúgásnak.
Ugyancsak sokat köszönhetünk a
helybeli JK Kft-nek és a Gazda Slo-
vakia Kft-nek. Akadnak azonban 
olyan bŒsi magánvállalkozók is, akik
anyagi lehetŒségeik függvényében
szponzorálnak bennünket. Köszö-
net érte” – sorolta a támogatókat a
tisztségviselŒ, akitŒl megtudtuk, jó
kezekben van, kiváló eredményeket
produkálnak az utánpótlás korosz-

tály képviselŒi is. A IV. ligában köz-
remıködŒ ificsapat jelenleg a 7.
helyen tanyázik, a diákok pedig cso-
portelsŒként zárták az Œszi idényt.
„Diákcsapatunknak mecénása is 
akadt,  Kováts Barnabás felszere-
lést, labdákat vásárolt a fiúknak. A
gyerkŒcök nyáron egy nápolyi
nemzetközi tornára kaptak meghí-
vást. Kiutazásukhoz támogatókat
keresünk” – hangzott Liszkay Tibor
kérése. Az elnöktŒl azt is megtud-
tuk, hogy felnŒttcsapat sikereiben
nagy szerepet játszanak a szurko-
lók is, akiknek a buzdítása szárnya-
kat ad a Szaban-legénységnek. 
– Célunk közönségvonzó, eredmé-
nyes játékkal a mezŒny jobbik felé-
ben célba érni” – mondta búcsúzó-
ul a sportvezetŒ.

(ágh)

 A tavalyi évad végi somorjai meccsen a bŒsiek (világos mezben) nagy adag jóindulattal nem akadályozták meg a helyi csapat feljutását, 
habár jobbak voltak a hazaiaknál. Végül mindkét csapat a III.ligába került. Örzsik Ödön felvétele ezt a mérkŒzést örökítette meg. Idén tavasszal
minden bizonnyal keményebb összecsapást láthatunk majd Somorján, hiszen mindkét csapat a táblázat elsŒ felébe szeretne jutni
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