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Itt, a régi Duna és az erőmű né-
ha fenyegető vízmennyiségének
mintegy „szegletébe zárva” a fi-
gyelő szem és a fürge értelem
valamit megérez abból, amit az
első Húsvét jelentett az Ószövet-
ség népének: menekülés Egyip -
tom ból, a rabszolgaság földjé-
ről. Szabadulás a nyomorból.
Vagy mégsem ilyen egyszerű? 

A rablánc biztonságot is ad – tu-
dom, meddig mehetek el baj
nél kül; a húsos fazék is vonzó
lehet – biztosítva van a túlélés;
a parancsra végzett munka vé-
gül is felment a felelősség alól. 
A másik oldalon csak a homá-
lyos, ismeretlen, talán veszélyes
szabadság áll. S az Ószövetség
népe mégis útnak indult: a távo-

li szabadság felé egy ígéret nyo-
mán. Igaz, azt az ígéretet mégis
az Isten adta…

Abból a szabadságból, amit
az ember magának vív ki, előbb-
utóbb megint rabszolgaság lesz.
A keresztény húsvét ezért jelent
többletet. Krisztus a feltáma-
dással nem a mindennapi gon-
dok és bajok láncait törte szét,

nem a múló boldogtalanságot
űzte el és nem a földi, viszonyla-
gos szabadságot szerezte meg
nekünk. Halállal győzte le a ha-
lált. Saját fegyverével verte meg
a legrémísztőbb ellenséget. Fel -
támadt. Feltámadt, hogy örök
élete legyen mindannak, aki ve-
le támad fel. 

Folytatás a 2. oldalon

Fogadd el az ajánlatot!

Áldott húsvéti ünnepeket! Požehnané Veľkonočné sviatky!
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GYŐR – A Gyárvárosiak Baráti Köre
Egyesület szervezésében került sor április

9-én a Duna-Menti Folklór fesztiválra,
amelyen a bősi Kék Duna Vegyeskar, 

a vásárúti Dalárda, továbbá a kolonyi
Zobor Hangja Vegyes kar vett részt. A dél-
előtti hangverseny a Mátyás téri Jézus
Szíve templomban kezdődött. Horváth
Tibor, a baráti kör elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta: a tavalyi sikeren felbátorod-
va idén is megszervezték e nagyszabású
rendezvényt, több eredményes pályázat
és bőkezű szponzor segítségével. Első -
sorban a határ két oldalán élő magyarok
baráti és kulturális kapcsolatait szeretnék
ápolni, kölcsönösen megismertetni egy-
más szellemi értékeit és más értékes ha-
gyományait. 

A délután ismerkedő sétával kezdődött
az egykori Gyár városban, majd a Győr
múltját és jelenét bemutató filmismertető-
vel folytatódott. Az ünnepi gálaműsorban
a vásárútiak bordalokkal,  a bősiek nép-
dalfeldolgozásokkal és komolyzenei mű-
vekkel, a kolonyiak pedig Zobor-vidéki
népdalokkal ragadtatták tapsra  a közön-
séget. A vendéglátók ünnepi fogadáson
búcsúztak a több mint kétszáz fellépőtől,
bízva a kapcsolatok további gyarapodásá-
ban. (ma)

Határtalan kapcsolatok 
Folklórfesztivál csallóközi és zoboraljai résztvevőkkel

Nagy sikerrel szerepelt az énekkar Andorka Zsolt felvétele

Befejezés az 1. oldalról
Ezt ünnepeljük mi, akik eljövünk a templom-
ba húsvétkor (is). Tudatosítani kell a hívőnek,
nem hívőnek, s a „maga módján” hívőnek is,
hogy amikor „Boldog Húsvétot” kíván szeret-
teinek, akkor valójában „Boldog Fel tá -
madást” mond. Mert e nélkül az ünnep üres
marad. Bármennyire kellemetlen, szembe
kell nézni azzal, hogy a feltámadást – azaz
az igazi szabadságot – nem a nyuszi, a hús-
véti tojás vagy a locsolás hozza el. Mindez
üres klisé, lényegpótló eszköze az önáltatás-
nak, hogy ünneplünk. 

Az igazi szabadság nem valamitől való
szabadulás, hanem valamiért vállalt szabad-
ság. Amíg csak azt keressük, hogy a min-
dennapokban mitől szeretnénk megszaba-
dulni, addig mindig ott fog leselkedni ránk
egy újabb rabszolgaság terhelő, fenyegető
veszélye, amit ráadásul mi kényszerítet-
tünk magunkra. Tegyük fel magunknak
kétféleképpen a kérdést: Mitől akarok
megszabadulni – a sok munkától? Ide -
gesítő embertársaimtól? Saját türelmet-
lenségemtől? Az anyagi függőség folyton
kínzó érzésétől? A saját vagy szeretteim
betegségétől? S ha mindezektől (vagy az
ehhez hasonlóktól) tényleg megszabadíta-

na holnapra a Jóisten, tényleg igazán sza-
badnak érezném magam végre? Ha őszin-

ték vagyunk, be kell vallanunk a végén,
hogy legfeljebb – talán – szabadabbnak
éreznénk magunkat. Viszont, ha meg mer-
jük fogalmazni ugyanezt a kérdést úgy,
hogy miért, azaz mi célból szeretnénk sza-
badok lenni, akkor sok töprengés után ar-
ra kapjuk majd meg a választ, hogy mi is
valójában az életünk értelme.

Ha nem merünk kilépni mindennapi földi
életünk gyakran csak találó módon mókus-
keréknek titulált látszólagos biztonságából,
nagy a valószínűsége annak, hogy végülis
örökre rabok maradunk. A Feltámadt
Krisztus a valódi szabadságot kínálja ne-
künk: a földi helyett a mennyeit, a természe-
tes helyett a természetfölöttit, a mulandó és
romlandó helyett az örök és romolhatatlan
életet. Biztosak lehetünk benne, hogy ez mi-
nőségileg összehasonlíthatatlanul többet ér,
mint amivel most rendelkezünk, s amit több-
nyire oly féltékenyen őrzünk, s amelyen pe-
dig mégis annyi sok fáradsággal dolgozunk…
Fogadjuk el az Ő ajánlatát!

Elfogadni az Isten ajánlatát: ezért me-
gyünk mi a templomba – a bősibe – húsvét-
kor. Is.

Albán József
plébános

Fogadd el az ajánlatot!
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Március 18-án tartották meg a
Magyar Koalíció Pártja járási
szervezetének tisztújító köz-
gyűlését, amelyen Fenes Iván
bősi polgármestert választot-
ták elnökké. Őt kérdeztük a ter-
veiről, továbbá a megújult el-
nökség céljairól.

♦ Miért vállalta el az MKP járá-
si elnöki posztját?
– Nyolc éve vagyok a járási
szervezet elnökségi tagja,
ugyanennyi ideje az MKP
Országos Tanácsában is mun-
kálkodom. Így aztán teljes jog-
gal mondhatom el, hogy kellő
tapasztalatokkal rendelkezem.
Ugyan akkor, másokhoz hason-
lóan nem tudok belenyugodni
abba, hogy a Magyar Koalíció
Pártja ebben a megbizatási
időszakban kiszorult a pozsonyi
parlamentből. Ezt a sajnálatos,
és a szlovákiai magyarság szá-
mára különösen kedvezőtlen
helyzetet mielőbb, méghozzá le-
hetőleg három év múlva orvosol-
ni kell. Ebből a munkából és erő-
feszítésből szeretném kivenni a
részem. Kimondottan örülök an-
nak, hogy sokan gondolkodnak
ugyanígy. Elsősorban ennek kö-
szönhetően, a járási elnökség-
ben nemzedékváltásra került
sor, amely nyilván szemléletvál-
tással is jár.
♦ Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Elsősorban azt, hogy ami ed-
dig jó volt az elődöm és az előző
testület tevékenységében, azt
megőrizzük. Egyúttal pedig új
módszereket alkalmazunk majd,
amelyeknek az alapgondolata
az, hogy közelebb kerüljünk az
emberekhez, mert mi va-
gyunk őértük és nem fordítva.
Az ő gondjaikra kell az eddigi-
eknél sokkal jobban odafi-
gyelnünk, az ő meglátásaikat
és javaslataikat szükséges
sokkal eredményesebben fel-
karolnunk. Így erősíthetjük
meg, mások esetében pedig
szerezhetjük vissza az MKP
iránti bizalmat.

♦ Konkrétan milyen lépésekkel?
– Meggyőződésem, hogy az
MKP tavalyi sikertelen válasz-
tási szereplésének egyik oka
az volt, hogy a listán két – a
szlovákiai magyarság lélekszá-

mát tekintve – meghatározó já-
rás, éspedig a Dunaszerdahelyi
és a Komáromi, nem volt kellő
súllyal képviselve. Ezt a hibát
többször nem követhetjük el.
Ragaszkodni fogunk az ilyen
aránytalanságok megszünte-
téséhez, miként ahhoz is,
hogy a járási konferenciák ja-
vaslatai legyenek véglegesek.
Azokon az Országos Testület
már ne változtathasson, mint
legutóbb is tette, amelynek
következtében főleg a mi járá-
sunk jelöltjei kerültek kedve-
zőtlen helyzetbe. Határozott
szándékom az is, hogy regio-
nális szinten minden döntés a
járási elnökség ülésein szü-
lessen. Amit ott elhatározunk,
az legyen érvényes. Ne fordul-
jon elő, hogy különböző érdek-
csoportok vagy személyek ön-
kényesen változtatnak ezen.
Miként az sem, hogy amit es-
te valaki állított, arról reggelre

homlokegyenesen mást
mondjon.
♦ Ezek a feltételezett változá-
sok viszont aligha érintik a tag-
ságot...
– Dehogynem! Mint már emlí-

tettem, az ő gondjaikat és ja-
vaslataikat tartjuk szem előtt a
munkánkban. Ezen kívül az ed-
digieknél sokkal közvetlenebb
kapcsolatokat szeretnénk mi -
előbb kiépíteni járásunk vállalko-
zóival, az egyház képviselőivel, 
a társadalmi szervezetekkel, 
s nem utolsó sorban a fiatalok-
kal, akikhez rövidesen már a vi-
lághálón és a Facebook segítsé-
gével is keressük az utat. Vagyis,
nem csak gyűléseken szeret-
nénk találkozni mindannyiuk-
kal, hanem családi és más
programokon is, amelyek kötet-
len és őszinte beszélgetésekre,
tartalmas eszmecserékre ad-
nak lehetőséget. 
♦ Milyen lesz az új járási párt-
vezetés kapcsolata a Híd tiszt-
ségviselőivel és tagságával?
– Annyi bizonyos, hogy nem
kenyerünk a gyűlölködés, szid-
ni senkit sem fogunk. Nem
hangzatos szavakkal, hanem

jó programmal kívánunk ver-
sengeni a választópolgáro-
kért. Az eltévelyedettek előtt
sem zárjuk le a visszavezető
utat. A karrieristák és a kon-
junktúralovagok esetében ter-
mészetesen más a helyzet.
Egyik legfontosabb célunk az,
hogy a  járási elnökség megfi-
atalodásának lendülete a helyi
szervezetekben is folytatód-
jék. Szeretnénk minél több rá-
termett, a szlovákiai magyar-
ság további szellemi és anyagi
gyarapodásáért munkálkodni
kívánó fiatallal növelni nem-
csak tagságunk létszámát, ha-
nem érdekérvényesítő képes-
ségét is.
♦ Végezetül egy személyes
kérdés, amelyet nyilván nem
csak én teszek fel: bősi pol-
gármesterként, a Nagyszom -
bat megyei közgyűlés tagja-
ként nem tartja funkcióhalmo-
zásnak ezt az újabb tisztsé-
get?
– Határozott nemmel válaszo-
lok. Mint már említettem, az
MKP járási elnöki posztját kel-
lő tapasztalatokkal veszem át.
Ezt a tisztséget mindenféle
anyagi juttatás nélkül töltöm
be, méghozzá kizárólag a sza-
badidőmben, rendszerint es-
ténként, illetve a hétvégeken.
Ugyanezt az alapállást és
szemléletet várom el az elnök-
ség többi tagjától is. Az elkö-
vetkező években – vagyis a
következő parlamenti válasz-
tásokig – minden erőmmel
azon leszek, hogy az MKP visz-
szaszerezze a korábbi társa-
dalmi súlyát és politikai erejét.
Ha így lesz, akkor ezzel a bősi-
ek és szűkebb pátriám, a
Csallóköz lakosságának érde-
keit és boldogulását szolgá-
lom. Miként polgármesterként
és megyei képviselőként is.
Végezetül, ezúton is szeretnék
minden bősi családnak és pol-
gárnak áldott, örömteli húsvéti
ünnepeket kívánni!

Szilvássy József

Visszaszerezni az MKP tekintélyét
Lapunknak nyilatkozik Fenes Iván, az MKP dunaszerdahelyi járási szervezetének új elnöke

Fenes Iván megköszöni a bizalmat Bátky Tamás felvétele
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Február 5-én, immár kilencedik
alkalommal került megrende-
zésre a felvidéki magyarnóta
mozgalom fellegvárában, Bő -
sön, a magyarnóta bál. Nem -
csak a bál megnevezésében
szerepelt a „gyertyafény”, de a
díszítésben is nagy szerepet
kapott. A Flóra virágüzlet által
feldíszített művelődési ház már
a bálterembe lépéskor lenyű-
gözte a bálozókat. Többszáz kis
gyertya tette igazán fényessé,
hangulatossá a báltermet. Ezt
a hangulatot fokozták a nóta-
bál házigazdái: Dóka Zsuzsa és
Bősi Szabó László, amikor bál-
nyitóként gyertyákkal a kezük-
ben elénekelték a „Gyertya -
fény keringőt”. Ismét nagy si-
kert aratott az Aranykert nép-
tánccsoport bemutatója. A ma-
gyarnóta és operett gálában
felléptek a nótaklub legaktí-
vabb tagjai – a Duna TV éneke-
sei. A sztárvendég, Bokor János
előadóművész volt Buda pest -

ről. Az énekeseket kísérte és
mulatós zenét játszott a Gipsy
Virtuoso cigányzenekar, Sár -
közi Pál prímás vezetésével. 
A tánczenéről és a jó szórako-
zásról a Szigeti&Csicsai zene-
kar gondoskodott. A finom va-
csorát a ravazdi „Jegenye étte-
rem”  mesterszakácsa, Balogh
Ta más készítette. Nagy sikert
aratott Soós Ádám cukrász
gyertya alakú somlói galuskája.
A tánc, a mulatás, a fergeteges
hangulat kivilágos kivirradtig
tartott. 

A magyarnóta bálon nagyon
sok a visszatérő vendég, volt
olyan, aki mind a kilenc nóta-
bálon részt vett. Azt, hogy nóta-
bálunk egyre híresebb és szín-
vonalasabb, igazolja az is, hogy
egyre több vendégünk van tá-
volabbi régiókból és a határun-
kon túlról is. Így többek között
köszönthettük nemcsak a szal-
kai, komáromi, győri vendége-
inket, de azokat is, akik több

mint 300 kilométer távolság-
ból, például Kiskun félegy há -
záról vagy Püspökladányból ér-
keztek. Közülük már most  töb-
ben jelezték, hogy rész kíván-

nak venni 2012-ben a jubileu-
mi, X. Magyarnóta bálon is,
mely nek mottója „Ez a föld a
hazám...”. 

(szk)

Nótabál gyertyafényben

A Rokkantak szervezete március 26-án tar-
totta évzáró taggyűlését. Az elmúlt év a szer-
vezet „életében” tartalmas esztendő volt.
Csak hogy néhányat kiragadjunk a 2010-es
év jelentős és emlékezetes eseményei közül:
a hévízi háromnapos kirándulás, a várkonyi
vendéglátogatás, az anyák napi ünnepség, 
a budapesti Mágnás Mis ka operett előadás,

Sárvár, Somlón borkóstoló polgármester úr
meghívására, gyermeknap Somorján, Diós -
patonyban és nálunk, Dunaszer da helyen 
a mozgássérültek rendezvénye, herend–ba-
latonfüredi egynapos kirándulás, somorjai
egész ségnap, négynapos tátrai kirándulás,
Katalin bál, budapesti adventi kétnapos ki-
rándulás, évbúcsúztató ünnepség sültma-

laccal. A kitűzött feladatokat sikeresen telje-
sítették – tudtam meg Derzsi Katalin elnök-
nőtől. 

Az est ünnepi műsorában a Magyar ima cí-
mű zenés színház műsorából láthatott a kö-
zönség részleteket a Darnó zseli Szigetköz
Néptánc együ ttes és a Csallóközi Nép tánc -
együttes előadásában.  

Az évadzáró vacsorán megjelentek a test-
vértelepülések vezetői és tagjai is. A beszá-
molók után a kerek évfordulósoknak közsé-
günk alpolgármestere, Mészáros Árpád gra-
tulált. Az év számtalan rendezvénye és ki-
rándulása nem jöhetett volna létre anyagi
segítség nélkül. Ezúton szeretnék megkö-
szönni az önzetlen támogatást a községi hi-
vatalnak, személy szerint Fenes Iván polgár-
mester úrnak, valamint a sok-sok vállalkozó-
nak és az önkéntes segítőnek.  

A 2011-es esztendőre sem kisebb terve-
ket tűztek ki maguk elé, amelyek közül a
négynapos hévízi kirándulás már teljesült is.
Ez év szeptember 10-én lesz 15 éves a szer-
vezet, nagy ünnepséggel egybekötött ren-
dezvénnyel szeretnének kedveskedni a tá-
mogatóknak, vendégeknek és a tagságnak. 
A talpalávalót a Nagy Béla és Bugár Ferenc
szolgáltatta. 

(ma)

A 15 éves jubileumra készülnek

Egyre többen vesznek részt a nótabálon Archív felvétel

A Darnó zseli Szigetköz Néptánc együ ttes és a Csallóközi Nép tánc együttes előadása Vida Valter felvétele
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A Szociális Biztosítónak szinte
valamennyien az ügyfelei va-
gyunk: vagy befizetőként vagy a
különböző járulékok felvevői-
ként. A folyamatos kifizetések
akkor lehetségesek, ha a befize-
tések is határidőre megtörtén-
nek. A kettő között azonban na-
gyok az aránytalanságok. Csak a
Dunaszerdahelyi járásban 1993
óta a kliensek 15,5 millió euró-
val tartoznak a Szociális Bizto -
sító nak, ami tarthatatlan álla-
pot. A tartozások behajtása az
ügyfelek érdekében történik, mi-
vel a befolyt biztosítási díjakból

fedezhetők a kifizetendő járulé-
kok. Az adatokat Gajdos Gézától,
a Szociális Biztosító dunaszerda-
helyi részlegének igazgatójától
tudtuk meg. Lapunkat tájékoz-
tatta arról is, hogy az elkövetke-
ző időszakban erőteljes tájékoz-
tató és sajtókampánnyal próbál-
ják a tartozókat rábírni arra,
hogy elmaradásaikat mielőbb
egyenlítsék ki. Telefonon is meg-
szólítják a tartozókat – a magya-
rul megszólaló ügyfelekkkel ma-
gyarul kommunikálnak – és fi-
gyelmeztetik őket arra, hogy a
megjelölt határidőig tegyenek

eleget befizetési kötelezettsé-
güknek. Nem célszerű halogat-
ni, mert az összeg egyre csak
halmozódni fog! „Ügyfeleinknek
tudatosítaniuk kell, hogy a rend-
szer csak úgy működhet, ha tel-
jesítik törvényes befizetési köte-
lezettségüket” – mondta az igaz-
gató. Hozzáfűzte: nyitni kívánnak
az ügyfelek felé, a cél az ügyfélo-
rientált és rugalmas ügyintézés.
A biztosító honlapján egyébként
megtekinthető az adósok névso-
ra, amelyet rendszeres időkö-
zökben aktualizálnak. (www.
socpoist.sk) 

Végső megoldás a végrehajtó!
Az ügyfél, aki a felszólítás elle-

nére sem fizeti be a Szociális
Biztosítónak a tartozását, végül
a végrehajtó „kezébe” kerül és
az exekútor hajtja be az elma-
radást. A Szociális Biztosító
végzésben szabja meg a tarto-
zást, a fizetési határidőt és a
fellebbezés módját. Ha az
ügyfél nem reagál, a biztosító a
tartozás behajtását a végrehaj-
tóra bízza. De ez esetben az
adósnak már nemcsak a tarto-
zást kell megfizetnie, hanem a
végrehajtó díját is. (dh)

Az adósságállományt rendezni kell!
A Dunaszerdahelyi járásban több mint 15 millió euróval tartoznak a Szociális Biztosító ügyfelei

Annak a felkérésnek teszek
eleget, hogy tájékoztassam
önöket a helyi kábeltévé szol-
gáltatásról és működéséről. 

A rendszeres leveleinkből már
bizonyára tudják, hogy közel
15 éves múltra tekinthetünk
vissza a helyi kábeltévé szol-
gáltatás terén, és elmondha-
tom, hogy nagyon jó együtt-
működésre tettünk szert a he-
lyi önkormányzattal és nem
utolsó sorban önökkel is.
Természetesen a legaktuáli-

sabb témánk a nagyon is me-
dializált digitális átállás, de
mit is jelent ez igazából?

Valójában ez annyit jelent,
hogy a hagyományos, eddig

megszokott földi (antennás)
vétel megszűnik, s helyette di-
gitális formában lesznek fogha-
tók az adások. Ezt a vételi for-
mát a 2-3 évesnél nem régebbi
televíziókészülékek több nyire
befogják. A magyar tévécsa-
tornák vétele viszont problé-
mát jelenthet, mivel méré -
seink alapján Bős területén
elég gyenge a magyar digitális
lefedettség.

A kábeltévé a jövőben is
változatlan formában fogja
sugározni a megszokott prog-
ramokat, ehhez viszont egy
nagyobb beruházás szüksé-
ges. Az önök hozzájárulása a
havi díj befizetése formájában
most nagyon szükséges és

ezennel szeretnék mindenkit
megkérni, hogy időben és a
megszokott módon tegye ezt
meg, hogy nagyobb fennaka-
dások nélkül tudjuk megolda-
ni ezt a technikai kihívást.

Az első lépésben a szlovák
csatornák kerülnek megvalósí-
tásra, mivel ezek hagyományos
vétele 2011. július 1-től a ter-
vek szerint nem lesz elérhető.

A második lépésben a ma-
gyar csatornákra kerül sor, ezt
nyárra tervezzük. 

A harmadik lépésben pedig
a hálózatba kerülnek ezek a
csatornák digitális formában
is. Ehhez a hálózat korszerűsí-
tése is szükséges, melyen
már elkezdtünk fokozatosan

dolgozni az elmúlt nyártól, fo-
lyamatosan cseréljük a vonal-
erősítőket, kábelszakaszokat.

Ez a kábeltévés rendszer az
önök községének részévé
vált, az önök szórakozását és
minél kellemesebb időtöltését
hivatott szolgálni. És mivel
Bős lakosságának legnagyobb
része magyar anyanyelvű,
igyekeztünk a csatornákat en-
nek az igénynek kiszolgálni.
Kérem, használják ki ezt a le-
hetőséget és helyi adottságot,
hogy kölcsönösen segíthes-
sünk egymásnak és megvaló-
síthassuk a jövőbéli tervünket
is, a helyi internetes szolgálta-
tást, elérhető áron.

További információkért hív-
ják a 0907 626 171-es szá-
mot.
Tisztelettel és sok szeretettel,

Járik Andrea

Digitális átállás Bősön

Krónika
Újszülöttek – Novorodenci 
Tok Máté – december 3.; Kudri Samuel –
december 15; Kokocinski Filip – december
17; Tatai Zoltán Patrik – december 25;
Tatar Krisztián – január 3.; Ambrus Zoé –
január 23; Tóth Levente – január 26;
Mészáros Áron – február 1.; Burián Dániel
– február 10.; Cseh László – február 17;
Brinziková Viktória – február 23.;
Szabóová Laura – március 14.; Horváth

Alex – március 16.; Kozmér Kristóf – már-
cius 29.; Boráros Dominik – március 29.

Házasságot kötöttek – Zosobášili sa
Tóth Kristian – Bertalan Szilvia február
11.; Csörgő Dávid – Molnárová Adriana
március 19.

Elhaláloztak – Zomreli 
Bott Andrej – december 8; Kovácsová Mária
– december 11; Nagyová Mária – december
15.; Kántor Ján – december 16.; Kovalcsik

Ondrej – december 29.; Kuruczová Anna –
január 6.; Csehi József – január 8.; Nagyová
Mária – január 19.; Somodi Ladislav – janu-
ár 21.; Bodóová Helena – január 26.;
Pódová Magdaléna – január 27.; Csóka
Imrich – február 12.; Fodor Vojtech – febru-
ár 18.; Bodóová Margita – február 23.;
Mészáros Jozef – március 7.; Csibová Mária
– március 16.; Vidaová Etela – március 16.;
Varga Štefan – március 17.; Nagy Ladislav –
március 24.; Buchingerová Magdaléna –
március 29.
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Május 25-30. között, az észak-
olaszországi Toszkánában ren-
dezik meg a IX. Modern Táncok
Világ baj nok  sá gát. Itt mutatkozik
be a Bősi Tánc- és Tornastúdió
is, akik ismét arra készülnek,
hogy régiónkon kívül meghódít-
sák az olasz megyeszékhelyet. 

Weisz Erzsébet, a tánccsoport
vezetője elmondta, negyven -
öten utaznak a megmérettetés-
re és azt remélik, díjakkal a tar-

solyukban térnek haza. „Négy
csoportban, összesen hat kate-
góriában – hip hop, disco dan-
ce, disco freestyle, dan ce slow,
free slow és funky – indulunk,
ezen belül 14 koreográfiában
kis- és nagy formációkban, illet-
ve duettekben. Hetente több
órát edzünk a művészeti alap-
iskolában. Egye lőre nem tud-
juk, hogy a hány fordulósak
lesznek az egyes versenyszá-
mok, általában ott ér minket a

meglepetés” – közölte. Hozzá -
tette: ez lesz a negyedik világ-
bajnokság, amin részt vesznek,
de általában kétévente meg-
mérettetik magukat valamilyen
nívósabb táncösszecsapáson.
Mint mondta, a világbajnokság-
ra való kijutás nem kis anyagi
ráfordítást igényel, amelyre idő
közben a szülők spórolnak.
„Évről-évre fő segítőnk a helyi
önkormányzat, akiknek ezúton
is szeretnénk köszönetet mon-

dani. Emellett vállalkozókat is
megszólítunk, akik többnyire
nem utasítanak vissza. Külön
kiemelném a Szlovák Elektro -
mos Művek helyi részlegének
igazgatóját, Ilka Alfrédot a tá-
mogatásáért” – nyilatkozta az
ambi ciózus táncpedagógus.
Mint mondta, a világbajnokság
után itthon is készülnek bemu-
tatkozni a nyári hónapokban
megrendezésre kerülő pódium-
táncok versenyén. (und)

Világversenyre készülnek

Bensőséges ünnepségen em-
lékeztek meg az 1848-49-es
magyar forradalom és sza-
badságharc évfordulójáról
má r cius 13-án a községben,
a turul-emlékműnél. 

Fenes Iván polgármester be-
szédében hangsúlyozta, hogy
március 15-e olyan ünnep,
mellyel minden korosztály,
minden társadalmi réteg azo-
nosulni tud. Évről évre magá-
ban hordozza az újrakezdés, 
a cselekvésvágy, a nemzeti
összefogás lehetőségét. „Ez a
forradalom és szabadságharc
olyan örökséget hagyott ránk,
melyet oltalmazni, ápolni, min-
den időben becsületbeli köte-

lességünk” – fejtette ki. Együtt -
 működésre szólított minden
ma gyart, hogy közös erővel
mun kálkodhassunk nem zeti

céljainkért. Nagy Ani kó hivatal-
vezető arra hívta fel a jelenlévők
figyelmét, legyenek büszkék
hagyományaikra, értékeikre és

adják át ezt a tudatot gyerme-
keiknek, unokáiknak is. Ez -
után az önkor mány zat és az
egyes helyi szervezetek képvi-
selői helyezték el koszorúikat
az emlékműnél. 

A megemlékezést követően
fellé pett a helyi Kék Duna Ve -
gyeskar, Bősi Szabó László ha-
zafias dalokat énekelt és bemu-
tatkoztak a 16. Számú Szé -
chelyi István cserkészcsapat
tagjai is. Az ünnepség a művelő-
dési házban az Amade László
Magyar Tannyelvű Alap iskola di-
ákjainak fellépésével folytató-
dott, majd megtartották a Cse -
madok helyi szervezetének ér-
tékelő gyűlését.

(und)

Dicső napokra emlékeztek
Nemzeti összefogásra szólított fel Fenes Iván

Az ünnepség egyik felemelő pillanata A szerző felvétele

A községi rendezvények állandó szereplői Bátky Tamás felvételei

Tizennégy koreográfiával indulnak a versenyen
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Gyermekkorában a legó volt a
kedvenc játéka, felnőttként pe-
dig a logikai feladványokban,
és legújabban a pókerben re-
mekel. A múlt héten legalább a
fél ország izgulta végig a szlo-
vák televízió Fenomén című
kvízműsorát, ahol a döntőben a
bősi Béli Tamás, a kiemelkedő
intelligencia hányadossal ren-
delkező bankszakember dia-
dalmaskodott.

Előzmények
A 156-os IQ-val rendelkező hu-
szonnyolc éves fiatalemberrel
odahaza találkoztam. Nemrég
érkezett Pozsonyból, ahol az
egyik bank központjában dol-
gozik pénzügyi elemzőként.
Elő ször arról kérdeztem, vajon
miként jött az ötlet, hogy beje-
lentkezzen az STV műsorába.
„Szívesen oldok meg a világhá-
lón különböző matematikai fel-
adványokat, fejtörőket. Az egyik
kolléganőm talált rá a szlovák
tévé felhívására. Kitöltöttem
egy tesztet, aztán meg is feled-
keztem róla. Később küldték
villanypostán az eredményt,
behívtak a stúdióba, ahol újabb
feladatokat kellett megolda-
nom, ami már egyfajta szemé-
lyes Mensa-teszt volt. Sej tet -
tem, hogy magas lehet az IQ-m,
de azt nem gondoltam, hogy
ennyire. Az én kategóriámban
160-as érték volt a maximum”
– meséli Tamás. Azt mondja,
miután beválogatták a legjobb
húsz közé, egy hetet gondolko-
dott, hogy vállalja-e a tévésze-
replést, hiszen nem szereti a
nagy nyilvánosságot. Végül a
család ösztönzésére határozta
el, hogy belevág. 

Egy kis taktika
Tamás a verseny alatt látható-
an otthonosabban mozgott a
számtani feladatok között, a
nyelvi kérdések néhányszor ki-
fogtak rajta. „Olyan rejtvénye-

ket kedvelek, amiben nincse-
nek betűk, csak számok. Ez
nem csak azzal függ össze,
hogy magyarul vagy szlovákul
van-e a feladat, hiszen az anya-
nyelvemen sem rokonszenve-
zek a szöveges feladványokkal.
Például amikor eseményeket
kellett sorrendbe rakni, nekem
az olvasás tovább tartott, mint
a többieknek” – vallja meg. Úgy
gondolja, hogy a sikerhez azért
nem ártott kicsit taktikázni is.
„Fő célom az volt, hogy ne ke -
rül jek a legkevesebb pontot
szer zők pozíciójába, és ha biz-
tos előnyöm volt a kiesőkkel
szemben, nem kockáztattam.
Ha csak az intelligencia lett vol-
na mérvadó a vetélkedőben,
akkor odaadhatták volna a dí-
jat a 160-as IQ-val rendelkező
versenyzőnek is. Talán tapasz-
taltabb voltam és megfontol-
tabban játszottam, mint a töb-
biek” – fejtette ki a véleményét
szerényen. Hozzátette: a hetedik
helyezéssel már elégedett  lett
volna. Az elsőről álmodni sem
mert. Nyereménye pedig egy no-
tebook és négyezer euró értékű
nyelvtanfolyam-utalvány lett.

Nem akar vezető lenni
A bősi magyar tannyelvű alapis-
kolában kezdte a tanulmányait,
majd a dunaszerdahelyi Vám -
bé ry Ármin Gimnázium tanulója
lett. Mindkét magyar iskolából
járt matematika versenyekre,
melyeken figyelemre méltó
eredményeket ért el. Vizsga
nél kül vették fel a Komenský
Egyetem pénzügyi- és köz gaz -
da sági matematika szakára,
ahol 2006-ben diplomázott,
majd az OTP Bank alkalmazott-
ja lett. Arról érdeklődöm, hogy
a műsor után nem keresték-e
meg őt valamilyen jó állásaján-
lattal. „Egyelőre nem, de nem
is szeretnék előléptetést. In -
kább arra törekeszem, hogy
egyensúlyt találjak a szakmám
és a szabadidőm között. Nem

szeretnék olyan hivatást, ahol
reggeltől estig dolgozom, bár
többet kereshetnék. Nincsenek
olyan terveim, hogy a pénz miatt
feladjak mindent. Nekem fon -
tos, hogy ha lesznek gyereke-
im, velük is tudjak kellő időt töl-
teni, és ne abba kapaszkodjak,
hogy értük hajtok. A menedzse-
ri pozícióhoz nem kell intelli-
gencia, mert ott csak irányítani
kell. Nem akarom másoknak
megmondani, hogy mit tegye-
nek, inkább én szeretnék alkot-
ni” – jelentette ki határozottan.

Esküvőre készül
Amikor a hobbijáról kérdezem,
azonnal rávágja: a póker. „Az is a
logikán alapul, az egész valószí-
nűség-számítás. Nagyon sze -
retem, a matematikán belül ez a

kedvenc témaköröm. Ren geteg
könyvet olvasok a témában, és
az álmom, hogy egyszer ebből él-
jek meg” – mosolyog. 

A másik álma azonban a kö-
zeljövőben teljesül. Menyasszo -
nyá val, Andival tíz éve alkotnak
egy párt, és május 7-én életük
egyik legnagyobb eseményére
készülnek. Összeházasodnak.
A fia talok egyelőre Tamás szü -
lei nél laknak, de rövidesen
épít kezni szeretnének Bősön
és persze családot alapítani. 

Ahogy ő mondja, világ meg -
vál tó tervei nincsenek, saját
ma gát próbálja jobbá tenni és
fejleszteni. „Az intelligencia há-
nyadosnál pedig sokkal fonto-
sabb dolgok is vannak” – vallja
meg búcsúzóul, és a menyasz-
szonya fényképére  tekint.

Undesser Tímea 

A bősi fenomén, aki pókerezni szeret 
Magyar nemzetiségű fiatalember nyerte a szlovák köztévé vetélkedőjét

Az első helyezésről álmodni sem mert Archív felvétel
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A vadonért, a testet, lelket fel-
üdítő erdők látványáért, a vad-
regényes, festői tájakért ne-
künk bősieknek nem kell ex -
kluzív utakra befizetnünk.
Mert ugye van nekünk egy
Dunánk a maga ősi fáival, ár-
téri erdőivel, kusza ágvizeivel
és sűrű nádasaival. Igen, ami-
ről írok, az egy karnyújtásnyira
van tőlünk, légvonalban is
csak négy kilométer. Érdekes,
hogy ezt a Duna-tájat (amit
mások turistaként látogatnak!)
milyen nagy érdeklődéssel tud-
juk figyelni a tévében, fejünket
felkapva hallgatunk minden
olyan hírt, amely erről a csoda-
szép vidékről szól, és abban a
pillanatban nagyon büszkék
tudunk lenni arra, hogy mi itt
élünk. Komolyabb kapcsolatot
azonban – a fejszellőztető hús-

véthétfőn kívül – nem ápolunk
a Dunával (és itt most fejet haj-
tok minden kivétel előtt).
Dédapáink és nagyapáink éle-
lem- és energiaforrása volt ez
az ősi táj, napi szinten kere-
keztek vagy gyalogoltak ki ide,
ladikjaikat, evezőiket láncok és
lakatok nélkül is(!) a helyükön
találták és olyan tisztelettel és
áhítattal tekintettek a nagy fo-
lyóra, mintha az maga a
Teremtő Isten lenne. Hiába, ők
még bizonyos szinten termé-
szeti népek voltak. És mert
érezték a Folyóban a földöntúli
erőt, nem fertőzték, nem do-
bálták tele szeméttel, nem ola-
jozták össze, hanem vigyáztak
rá, hogy a Dunát épségben
tudják átadni utódaiknak,
vagy is nekünk. És sikerült ne-
kik. Ezidáig. 

Mert manapság azt érzem,
hogy egyes csoportok kisajátít-
ják maguknak az ártéri erdő-
ket, ám például hulladékgyűjtő
napot még egyszer sem szer-
veztek az elmúlt néhány évti-
zed során. Pedig a hóolvadás
után csak úgy tarkít a szemét-
től a töltés melletti partsza-
kasz! Lenne mit csinálni!
Megint mások – nem gondolva
az utókorra – a Duna állat-, és
növényvilágára inkább zsák-
mányként tekintenek és itt
most csak néhány apró példát
kellene említenem a fakiter-
melés, a hal- és vadgazdaság
területéről. Aztán az ilyen és
ehhez hasonló példák miatt
nyomulnak ránk a szigorú tör-
vények a tiltó táblákkal és a
vándor már a szalonnáját sem
piríthatja meg nyugodtan a tűz

fölött, mert följelentik, meghur-
colják, megalázzák a gaz tör-
vényszegőt. Pedig a Duna az
mindenkié. Főképpen azoké az
embereké, akiknek ősei már
évszázadokkal ezelőtt itt, ezen
a földön éltek, halásztak, ná-
dat vágtak, „erdőllöttek”, na,
meg küzdöttek a szúnyogokkal
és a pusztító árvizekkel. Mert
ezekből is jutott nekik bőven.

Szó ami szó, modernizáló-
dott minden, ami modernizá-
lódni tudott. Elindult egy olyan
városiasodási folyamat, ami lá-
tókörünkből már-már teljesen
kiszorította a természetet és
annak megóvását. Csak a vé-
gén nehogy oda jussunk, hogy
néhány évtized múltán majd
egy fotókiállításra kelljen el-
mennünk Duna-látásra!

Zalka Lóránt

Tulajdonképpen „disznóölís”,
ahogyan ezt a tősgyökeres bősi
is mondani szokta. Disznóölís a
szó legszűkebb értelmében,
számtalan régi és új szerszám-
mal, kellékkel, késekkel, vajlin-
gokkal és katlanokkal és nem
utolsó sorban három vérbeli
disznóölővel, Csiba Rolanddal,
Csikmák Tiborral és Gróf Árpád-
dal. Március 19-én, szombaton
kora reggel tehát elpusztult a
másfél mázsás sertés, a jelenlé-
vők pedig megfog (hat) ták a
munka végét, – zsírt, bőrt vág-
tak, töltöttek, szeleteltek, ízesí-
tettek – hogy a tájház udvarára
látogatókat majd jóízű falatokkal
tudják fogadni. A folytonos eső
meg a plusz 4 Celsius-fok persze
sokakat otthon marasztalt,
mindezek ellenére már a kora
reggeli órákban jó volt a hangu-
lat. Mit jó?!… remek, baráti han-
gulat volt! Bernáth Zoltán és Eke

József főszervezők a címben fel-
tüntetett „disznóvágás”-on kívül
a „hagyományos” szóra is nagy
hangsúlyt fektettek, így a szal-
más pörzsölés, a régi hurkatöl-
tés (imitálása), a deregle és a
rémfa használata, valamint a
hagyományos ízesítések is meg-
adták a zamatát ennek a nap-
nak. 

A helyi Csemadok tagsága
szeretné, ha ez a népi színeze-
tű rendezvény hagyománnyá
válna községünkben még több
segítő kézzel, még több érdek-
lődővel és még több futkározó,
nevetgélő gyerkőccel…, de ez
már inkább a jövő tervei közé
tartozik. A bősi tájház udvarán
történt „zsíros” és vidám ese-
ményekről gazdag fényképgyűj-
temény tanúskodik. Aki kíván-
csi ezekre a fényképekre, hoz-
zájuthat valamennyihez és
majd egy esős délutánon, plusz

4 Celsius-fokos időben meg-
nézheti azokat otthon a laptop-

ján…, de az már nem lesz az
igazi… –ZL

A hagyományos disznóvágás

Örökségünk, a nagy folyó

Felelevenítették a tradíciókat
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Összesen hét érmes helyezést
szereztek a somorjai és bősi
kyokushin karateklubok ver-
senyzői a XI. Győri Ashihara
Karate Gálán, illetve a WTKA vi-
lágszervezet interkontinentális
bajnokságán.

Mint ismeretes, a somorjai klub
az immár régebbi eredményes
múltra visszatekintő bősiek
ösztönzésére jött létre és
Kubicsek András edzőjük a bő-
siek mestere, Darnay Barnabás
tanítványaként hasonló sike-
rekre igyekszik vezetni saját vé-
denceit is. S hogy nem ered-
ménytelenül, azt a Győrben
szerzett öt érmes helyezésük is
tanúsítja. Bár a hármas gyer-
mekkategóriában Bódis Ger -
gely csupán negyedik lett, a
kettesben Matúš Mintál úgy
szerzett ezüstérmet, hogy az

élete első full contact verse-
nyén három ellenfelet megver-
ve jutott a döntőbe, ahol is
csak egy tapasztalt ashihara
versenyzőtől kapott ki. Ugyan -
ebben a kategóriában Steiger
Jennifer bronzérmet csípett
meg. Rigó Norbert pedig nem
jutott tovább a selejtezőből. 
Az ifjúságiak kategóriában az-
tán mindhárom súlycsoportban
egy-egy érmes helyezésnek
örülhettek Kubicsek András vé-
dencei: Pongrácz Sámuel (köny -
nyű  súly), Kerényi Péter (ne   -
hézsúly) egy-egy ezüst, Štefan
Garady pedig egy bronz -
éremnek. 

Darnay Barnabástól pedig
megtudtuk, hogy két bősi ver-
senyzőjével az említett világ-
szervezet interkontinentális
bajnokságán vettek részt, ahol
mindketten a seido full contact

kumite küzdelmeiben indultak.
Nevezetesen Csiba Roland az
ifjúsági korosztályúak között,
ahol három ellenfelét kellett
megvernie a döntőbe jutásért.
„Ezt higgadtan harcolva meg
is oldotta. Mindhárom ellenfe-
lét fejrúgással búcsúztatta. És
a döntőben is csupán 2-1 ará-

nyú pontozással kapott ki uk-
rán ellenfelétől” – érzékeltet-
te tanítványa szereplését Dar -
nay mester.

Végezetül a juniorok verse-
nyében Kovalcsik Kristóf (ne -
héz súly) jóvoltából még egy
ezüstérem jutott a bősiek biroká-
ba. (bj)

Karatés sikerek két fronton
Csiba Roland pontozással kapott ki a döntőben

Annak ellenére, hogy a betegségek és 
a tavaszi szünidő miatt több éremesé-
lyes nélkül álltak csatasorba a dél-szlo-
vákiai birkózóklubok alakulatai a tren-
cséni nemzetközi megmérettetésen,
össze sen tizenegy dobogós helyezést
produkáltak a „96-osok tornája” névre
ke resztelt kötöttfogású nemzetközi via-
dal harmadik felvonásán.

A trencséni és a besztercebányai Dukla
élsportközpontok mellett működő szak-
osztályok közös szervezésében zajló kor-
osztályok tornán hét ország kilencvenöt
versenyzője mérte össze a tudását a kez-
dők és a serdülők mezőnyében. A legszor-
gosabb éremgyűjtőknek a bősiek bizonyul-
tak. Hét versenyzőt neveztek, öten közülük
éremmel tértek haza. Heizer Erik és Szelle
Gábor egyeduralkodónak bizonyult súly-
csoportjában. 

Kezdők – 40 kg: 1. Heizer Erik; 44 kg: 
3. Wiederman Károly; 52 kg: Gabriel
Lachovič.

Serdülők – 1996-os születésűek és fia-
talabbak, 35 kg: 1. Szelle Gábor, 73 kg: 
3. Hegedűs Bence.

(gh)

Öt érem a bősieknek
Térségünk tehetségei tizenegy dobogós helyezést produkáltak Trencsénben

Csiba Roland (balról) fejrúgás  közben Archív felvétel

A bősi Heizer Erik (jobbra) Trencsénben is remekelt Fogas Ferenc felvétele
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PRÁGA/BŐS – Március 24-én,
Prágában rendezte meg WKF
(World Karate Federation) 
a Heroes Gate 3 küzdősport
gálát, melyen világbajnoki övet
szerzett Buchinger Iván bősi
MMA (Mixed Martial Arts) har-
cos.

A nagyszabású – mintegy 7000
néző előtt zajló – találkozó
díszvendége Mike Tyson egyko-
ri nehézsúlyú ökölvívó volt, aki
nemcsak gratulált a tehetsé-
ges bunyósnak, hanem ő csa-
tolta fel a fiú derekára a frissen
szerzett világbajnoki övet. 

Buchinger eredetileg a svéd
Reza Madadi ellen csatázott vol-
na, aki váratlanul – egy ameri kai
edzőtáborozáson szer  zett sérü-
lés miatt – lemondta a mérkő-
zést. Pedig a világhálón keresz-
tül azzal „fe nye gette” a bősi fia-
talembert, hogy kizavarja a ket-
recből. Vé gül Iván versenytársa
az orosz Marathbek Kalabekov
lett. „Mindhárom menetet vé-
gigbunyóztuk az orosz fiúval,
végül pontozással győztem.
Eléggé passzív, jobban mond-
va, kevésbé látványos össze -
csapást láthattak a nézők,
mert túl nagy volt a tét, ezért
én is tudatosabban harcoltam.
Éreztem, hogy állóharcban jobb
az ellenfelem, ezért inkább ar-
ra a törekedtem, hogy a földre
vigyem és kifárasszam. Amikor
ez sikerült, begyűjtöttem a pon-
tokat” – nyilatkozta lapunknak
az újdonsült világbajnok. 

Ezen az esten egyébként egy
másik bősi MMA harcos, Végh
Attila, Pumukli is „ketrecbe
szállt”, aki ezúttal a rutinos
orosz versenyző, Baga Agaev
skalpját szerezte meg. 

Birkózóból ketrecharcos
Buki köztudottan jeles birkózó-
múlttal rendelkezik, ezért is
magabiztosabb a földharcban.

„Amikor Bősön vége lett a bir-
kózásnak, rövid ideig kempóz-
tam, majd a haverokkal eljár-
tam ketrecharcozni. Ez ugye,
sokféle küzdősportnak az ötvö-
zete: van benne thai box, K1,
birkózás, hasonló, mint az ut-
cai harc. Megtetszett és hama-
rosan kiderült, hogy tehetsé-
gem is van hozzá. Három éve
foglalkozom vele, huszonöt

mérkőzésből mindössze két-
szer veszítettem” – meséli. Így
folytatja: „Sokan azt gondolják,
hogy az MMA könnyebb, mint
az ökölvívás, hiszen a ketrec -
harcban »csak« háromszor öt-
perces menetek vannak, de ez
nem állja meg a helyét. A box
állóharc, amely közben, ha ösz-
szekapaszkodnak az ellenfe-
lek, lehetőség van »megpihen-
ni«, de a ketrceharcnál két pozí-
cióban folyik a bunyó, pihenő
nincs” – közölte határozottan.

Buki hozzátette, tévedés, hogy
a küzdelem során valamiféle
ha ragot érezne az ellenfelei
iránt, ez egy sportág, aminek
megvannak a maga szépségei,
például az egyes fogásokban. 
A magánéletében pedig egyál-
talán nem agresszív, sőt kifeje-
zetten visszafogott típus. 

Szakemberek egyébként azt
tartják, ha egy komoly tudású

birkózó kibírja az első ütéseket,
rúgásokat és hamar közel kerül
az ellenfeléhez, akkor szinte
biztosra vehető a győzelem. 

Szponzort keres
Ivánt a pozsonyi Octogon
Fighting Academy indítja a verse-
nyekre, edzője a szerb szárma-
zású Ilja Skondric. Civilben pedig
a dunaszerdahelyi Metrans lo-
gisztikai központ alkalmazottja-
ként dolgozik. „Szlovákiában

nincsenek túl nagy hagyomá-
nyai ennek a sportnak, bár egy-
re többen ismerkednek már ve-
le. A munkám sajnos nem teszi
lehetővé, hogy rendszeresen
feljárjak Pozsonyba, ezért sok-
szor Bősön, egy teremben gya-
korlunk barátaimmal: Nagy
Mariánnal, Karika Tamással és
Fernyák Istvánnal. Ha sikerülne
szponzort találni, többet edz-

hetnék, jobb feltételek mellett,
ugyanis a komoly ellenfelek a
mostani világbajnoki öv elnyeré-
se után jönnek csak” – magya-
rázta. Buki azt mondja, álma,
hogy kijusson az Egyesült Álla-
mokba, ami az MMA fellegvára
és hihetetlen népszerűségnek
örvend odaát, s a ketrecharcot
profiként művelhesse. 
Buki legközelebb április 29-én,
Finnországban méretteti meg
magát.

Undesser Tímea 

Tyson gratulált a bősi fiúnak
Buki huszonöt évesen lett a ketrecharc világbajnoka

Buchinger Iván és edzője, Ilja Skondric Archív felvétel
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Az új esztendő elején új vezető-
ség került a helybeli futballklub
élére. A Duna-parti nagyközség
elöljárói egyértelműen a fiatalí-
tás mellett döntöttek, az egyko-
ri játékosok, edzőként is sike-
res klubtagok kezébe került a
váltóbot. A felkészülést január
10-én kezdték el a kék-fehé-
rek, a formaidőzítés heteiben
edzőváltásra került sor a III. li-
gás csapatnál. A Kozmér Ló -
ránt elnök által irányított tes-
tület, alig három héttel a pont-
vadászat tavaszi nyitánya
előtt invitálta a klubhoz az
egykori bősi sikercsapat tag-
ját, Czuczor Attilát, aki Jozef
Olejník helyébe került. 

„Tizennégy év után, röviddel
a bajnoki rajt előtt tértem visz-
sza egykori sikereim színhe -

lyére, február 22-től irányítom
az együttest. Vonzott a kihívás,
szeretném immár a harmadik
ligában is megmérettetni ma-
gam. A vezetők, szurkolók sze-
retettel fogadtak, gyakran fel-
idézik az emlékezetes csatá-
kat. Nekem azonban elsősor-
ban a feladatra kell összponto-
sítanom. Igyekeztem a lehető
leggyorsabban feltérképezni a
játékoskeret tagjait, kidolgozni
azt a stratégiát és taktikát,
mellyel eredményesek lehe-
tünk a tavaszi idényben. A játé-
koskeret összetételét már nem
tudtam befolyásolni. Kováč ma-
gyarországi vendégjátéka befe-
jezése után visszatért hozzánk,
rajta kívül Molnárral (Nagy ma -
gyar), valamint Vilmannal (Znoj -
mo) erősödtünk. Végszóra sike- rült elintéznünk Pfeifer vendég-

játékát. A nyitrai FC védője
egyéb ként a közelmúltban tag-
ja volt a korosztályos szlovák
válogatottaknak. Tőlünk csu-
pán Obložinský és Bartalos tá-
vozott” – nyilatkozta motiváció-
járól és a keretben bekövetke-
zett változásokról a csapat új-
donsült trénere, akinek a rán-
cait a rutinos Liszkay Péter, az
előkészületi mérkőzésen el-
szenvedett súlyos sérülése sza-
porította. 

Remek rajtot vett a Czuczor-
legénység, mely az első három
bajnokiján hét pontot szerzett,
Izsmán hálója pedig érintetlen
maradt. A csallóköziek nyáras-
di derbijén (19. forduló) azon-
ban a hazaiak véget vetettek a
bősiek veretlenségének. A foly-
tatásban az utcahosszal listave-
zető szerediek zsákmányoltak
három pontot Bősön. „Egyik ta-
lálkozón sem érdemeltünk vere-
séget. Nyárasdon mindkét talá-
latot pontrúgásból kaptuk, az él-

lovas elleni hazai összecsapá-
sunkon pedig a gyatra helyzetki-
használás okozta vesztünket. 
A szerediek ellen nem állhatott
csatasorba a büntetéssel sújtott
Csiffári és Bolega, Zsigray pedig
a meccs előtt belázasodott, úgy-
szintén kimaradt a csapatból. 
A csapat szerkezetére való tekin-
tettel a biztos védekezésre össz-
pontosítunk, kontrákkal kísérle-
tezünk. Az edzéseken főleg a
széleken vezetett ellentámadá-
sokat és a góllal kecsegtető hely-
zetek értékesítését kell begyako-
rolnunk. Csapatunk a tabella 
7. helyén telelt, ennél rosszabb
pozícióban nem szeretnénk cél-
ba érni. Természetesen igyek-
szünk minél élvezetesebb, gó-
lokban bővelkedő játékkal,
újabb győzelmekkel megörven-
deztetni szurkolóinkat, hazai ne-
velésű tehetségeket beépíteni
a kollektívába” – foglalta cso-
korba szakmai elképzeléseit
Czuczor Attila. 

(ágh)

Vissszatért egykori sikereinek színhelyére
Czuczor Attila tizennégy év után edzőként küzd a bősi focisikerekért

A felkészülést január elején kezdték el a kék-fehérek Fogas Ferenc felvételei

Hazai tehetségeket szeretnének beépíteni a csapatba. 



Népszámlálás

A népszámlálás fontosságát tudatosítva a szlovákiai magyar kulturális, ifjúsági, egyházi és politikai szervezetek összefogtak. A Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala felvállalta a népszámlálást megelőző felvilágosító munka koordinálását, hiszen közös nemzeti ügyünkről van szó. 

A népszámlálás május 21-én lesz. A kérdés, leszünk-e még félmillióan. Ne hagyjuk, hogy meglepődjünk! 
Mindenki számít: kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, nagyszülők és unokáik, magyar nemzetiségű, magyar 
anyanyelvű és magyar gyökerekkel, kulturális kötődéssel rendelkezők. 

Szlovákia kis ország, de mi, magyarok nyelvünkkel és kultúránkkal két országban is otthon érezhetjük magunkat. Egyéni lehetőségeink kitágulnak, két ország 
munkaerőpiacán, társadalmi és kulturális életében egyaránt érvényesülhetünk. Nemhiába mondják: ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.

Az elkövetkező tíz évben a magyar nyelv hivatalos használata, társadalmi súlyunk, önbecsülésünk, gyermekeink, unokáink jövője függ attól, hogy 
településeinken és régióinkban hányan valljuk magunkat magyarnak. 
Az adatlapok névtelenek, mindenki bátran vállalhatja nemzetiségét, anyanyelvét, magyar kötődését, akkor is, ha vegyesházasságban él, vagy ha nem magyar 
iskolát végzett.

A népszámlálással kapcsolatos információkat megtalálják a www.nepszamlalas2011.sk honlapon, 
vagy elektronikus levélben is tájékozódhatnak a nepszamlalas2011@gmail.com címen.

A népszámlálás az idei év legfontosabb eseménye, amelyre az egész Európai Unióban sor kerül. Számunkra, szlováki-
ai magyarok számára ez a népszámlálás különös jelentőséggel bír. Nem mindegy, mennyien fogják magukat május-
ban magyarnak vallani Szlovákiában. Anyanyelvünkről, szülőföldünkről, szüleink, nagyszüleink örökségéről van szó. 
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