
Negyvennyolc bŒsi polgár indult el
pünkösd elŒtt az önkormányzat
autóbuszával a távoli Székelyföld-
re, hogy találkozzék az egyik test-
vértelepülés, Csíkszentmihály la-
kosságával, képviselŒivel és kö-
zösen vegyenek részt az egyete-
mes magyarság egyik legszebb
ünnepén, a csíksomlyói búcsún.

Fenes Iván polgámester szerint a
hosszú, fáradságos utazást olyan
baráti beszélgetések tették kelleme-
sebbé, amelyekre nem mindig van
idŒ odahaza. Nagy Anikó hivatalve-
zetŒ a szívélyes fogadtatást emelte
ki. A mintegy 2500 lélekszámú, négy
falu alkotta adminisztrációs egy-
ségben nagy eseménynek számított
a bŒsiek érkezése, akiket a családok-
nál szállásoltak el. A pénteki megér-
kezés és ismerkedés után szomba-
ton Csíksomlyóra indultak a bŒsiek
is. Mindannyiuk számára felejthe-
tetlen élményt jelentett a több mint
fél millió magyar látványa, akik a vi-
lág szinte minden tájáról érkeztek
Máriát dicsérni. Folytatás a 2. oldalon

Csíksomlyón jártunk!

Csáky Pál, a Magyar Koalíció
Pártjának elnöke és Miklós Lász-
ló, volt környezetvédelmi minisz-
ter is részt vett a május 6-án
megrendezett Szent Flórián járá-
si tızoltóünnepélyen.

A vendégek fogadása a polgár-
mesteri hivatalban kezdŒdött, ahol
Fenes Iván polgármester, az Ön-
kéntes Tızoltók Testülete járási bi-
zottságának elnöke köszöntötte a
megjelent vendégeket: Czajlik
JenŒt a járási bizottság igazgató-
ját, Mesterházy Józsefet, testvér-
városuk, Enese polgármesterét és
küldöttségét, Nagy Béla járási pa-

rancsnokot, Demián Istvánt, a bŒ-
si önkéntesek elnökét, valamint a
környezŒ települések elsŒ embe-
reit. Ezután a tızoltószertárnál tar-
tottak gyülekezŒt, ahonnan rézfú-
vósok vezényletével indult a me-
net Szent Flórián, a tızoltók védŒ-
szentjének szobrához, BŒs kálvá-
riadombjához. A szobor megko-
szorúzása után az ünnepi szentmi-
sét Józsa Attila helyi plébános ce-
rebrálta, a kálvária megszentelé-
sének 100. évfordulója alkalmá-
ból. Az ünnepség-sorozat majális-
sal egybekötve egészen az esti
órákig tartott.

Undesser Tímea

Csákyval ünnepelt BŒs

Bős Nagyközség Önkormányzatának lapja – Periodikum samosprávy obce Gabčíkovo
2007. június – jún 2007 VI. évfolyam/ročník

B
Ő

SIHÍRMONDÓ

Fenes Iván, a két vendég Csáky Pál és Miklós László társaságában
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Zarándoklat a kegytemplomhoz Archív felvétel
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Befejezés az 1. oldalról
A Csíksomlyói SegítŒ Máriának 
nagy faszobra a kegytemplom fŒol-
tárának díszeként áll magasan,
Szent István és Szent László király
szobra között. E kegytemplom he-
lyén a hagyomány szerint az itt lete-
lepült bencések építettek elŒször
román stílusú templomot. Arról
nincs adat, hogy Œk mikor távoztak,
és mikor kerültek ide a ferencesek,
akik ma is Csíksomlyón vannak. 

Vendéglátóinktól megtudtuk, hogy
Mária és a két király szobra eredeti-
leg a ferencesek 1442-ben épült
gótikus templomába készült. Ami-
kor Mihály vajda zsoldosai Erdélyt
dúlták, népét gyilkolták, a tatárok
1601-ben a templomot is elpusztí-
tották, de a szobrokat sem elégetni,
sem elvinni nem bírták. Ezt az idŒt
szemléletesen írja le Dávid Antal:
Erdély nagy romlása címı trilógiá-
jában. A szobrokat az 1661. évi tö-
rök-tatár dúlás sem pusztította el.
Ezután 1664-ben épült újjá a temp-
lom. A mai nagy barokk templom
1838-ban épült fel az omladozó ré-
gi helyén. Csíksomlyó virágkorát az
l661. évi dúlás utáni újjáépítésekor
kezdte élni, amikor a székelyek 
egyik kultúrközpontjává fejlŒdött.
Akkor elemi iskolát, tanítóképzŒt,
gimnáziumot, papneveldét, posztó-

gyárat alapítottak itt a ferencesek.
Gábor Áron is ebben a gimnázium-
ban tanult. 1676-ban kezdett itt
mıködni Kájoni János híres nyom-
dája. A búcsújárás 1567 pünkösd-

jén kezdŒdött, amikor István gyer-
gyóújfalui pap hálaadó körmenetet
vezetett ide azért, mert akkor, má-
jus 15-én a székelyek a Hargita Tol-
vajos hágójában legyŒzték János
Zsigmond fejedelem seregét, aki a
székelyeket jobbágysorba taszítot-
ta, és a templomnál lévŒ felirat sze-
rint hitük elhagyására akarta Œket
kényszeríteni. István pap volt ennek
a gyözelemnek egyik leglelkesebb
szervezŒje. Azóta gyarapodó szám-
ban jöttek ide minden évben a za-
rándokok. 

A búcsú fŒ ünnepe pünkösd
szombatján van. Sokan már idén is
pénteken megérkeztek és a szabad-
ban virrasztva várták a Csíki hava-
sok mögül felbukkanó napot. Helyi
idŒ szerint délután egykor tartották
a nagy misét annak a széles hágó-
nak a gyepén, amely a templom 
feletti, Jézus hegyének is mondott
Kissomlyó, és az azon túl emelkedŒ
1035m magas Nagysomlyó erdŒs
hegye között mélyed be. Ezt hívják
nyeregnek.

Büszkén és meghatódva zarán-
dokoltak a bŒsiek, polgármesterük
és Józsa Attila plébános úr vezeté-
sével a színhely felé. Néhány órával
késŒbb egy életre szóló élménnyel
gazdagodva indultak vissza Œk is, s
áhitatukat, nemes érzelmeiket a hir-
telen lezúduló jégesŒ sem árnyé-
kolta be.

Egyhetes székelyföldi tanulmány-
útjuk során eljutottak a történelmi

Magyarország ezeréves határkövé-
ig, Gyímesbükkön pedig a csángók
gyönyörı népviseletében és ízes,
olykor archaikus beszédében gyö-
nyörködtek. Jutott idŒ a baráti be-
szélgetésekre is, melyek során a
vendéglátók elsŒsorban az uniós
tagsággal kapcsolatos tapasztalata-
ikról faggatták a bŒsieket, akik
büszkén számoltak be nekik arról,
hogy nagyközségükben brüsszeli
hozzájárulással újították fel iskolá-
jukat, tornatermüket, s már készí-
tik a további projekteket is. André
Mihály és Fenes Iván, a két polgár-
mester a további együttmıködés
lehetŒségeit vázolta fel. Annyi már
bizonyos, hogy a Csíkszentmihályi
Törekvés labdarúgó csapata lesz az
egyik  díszvendége a szeptember
elejei bŒsi napoknak.

Barátok között az idŒ is sokkal
gyorsabban repül. A Székelyföldön
töltött öt nap egy röpke pillanatnak
tınt csupán. Még egy istenhozzád,
kézfogás, ölelés, búcsúcsók és in-
dulni kellett hazafele. A népmıvé-
szeti alkotásairól világhírı Koron-
don rövid idŒre még megállt a kü-
lönbusz, aztán már valóban a Csal-
lóköznek vette az irányt. Emlékeze-
tes napokat töltött a negyvennyolc
bŒsi Székelyföldön. Terveik szerint
két év múlva ugyanilyen színvona-
lon és testvéri szerettel viszonozzák
majd a csíkszentmihályiak szíves
vendéglátását.

szj

Csíksomlyón jártunk!

Félmilliónyian a nyeregben Archív felvételek

Több zarándok korhı egyenruhákban érkezett
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Hitélet

Százéves a bŒsi kálvária
FelemelŒ érzés nagyközségünk
önkormányzata nevében útjára in-
dítani Józsa Attila plébános úr
könyvét, bekopogni ezzel a tartal-
mas alkotással a bŒsiek és más ol-
vasók lakásának ajtaján és lelké-
ben. Zajos, rohanó világunkban
szellemi oázist nyújt, értékrendün-
ket és hitünket erŒsíti ez a mı,
amelynek a szerzŒje tudatosan
építkezik. Tágabb összefüggésben
láttatja eleink tiszteletét és elisme-
rést érdemlŒ tettét. ElŒször a jeru-

zsálemi kultusz kialakulását eleve-
níti fel, majd a magyarországi kál-
váriák történetét mutatja be. Így jut
vissza BŒsre, az eredeti témához,
hogy immár történelmi tényekkel
felvértezve sorolhassa a világ és a
magyarság keresztény értékei közé
a centenáriumát ünneplŒ kálvári-
ánkat. Gazdag forrásanyaga és a
felsorolt szakirodalom révén mi is
megbizonyosodhatunk arról, hogy
száz évvel ezelŒtt milyen értékes
mı született BŒsön. Azóta itt tart-

juk a kálváriabúcsút és Szent Flóri-
án ünnepét, itt bérmálkoznak gyer-
mekeink, unokáink, itt szentelték
fel nagyközségünk zászlaját és cí-
merét, s itt tartjuk meg évrŒl évre
májusban egyik legszebb közössé-
gi rendezvényünket. Szellemi és
anyagi gyarapodásunk egyik ma-
radandó jelképe, egyszersmind hi-
tünk bástyája is a helybeliek több
generációja révén Œrzött, gondo-
san ápolt szent hely, ahova hétköz-
napjaink során is eljárunk erŒt, hi-

tet, s ha úgy adódik, vigaszt me-
ríteni további életünkhöz. Vala-
mennyi bŒsi polgár nevében ez-
úton is hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a szerzŒnek értékes val-
lás -és helytörténeti munkájáért, 
amellyel újra felragyogtatta eleink
hitét és szorgalmát. Legyen ez a
könyv egészséges lokálpatriotiz-
musunk kiapadhatatlan forrása,
egyszersmind erkölcsi iránytı a
bŒsiek mai és elkövetkezŒ nemze-
dékei számára. Fenes Iván

Ahol a múlt és a hit erŒt ad
Józsa Attila plébános urat a száz-
éves bŒsi kálváriáról írt kitınŒ
könyvérŒl és lelkipásztori mun-
kásságáról kérdeztük.

 Milyen céllal és elhatározással
látott neki a helytörténeti könyv
megírásának?
– Gyermekkorom óta vonzanak a
helyi szakrális alkotások. SzülŒfa-
lumban, Nagymácsédon és a kör-
nyékén, Gányon, Kismácsédon, Dió-
szegen kerékpárral kerestem fel és
vettem számba az ottani emlékeket.
A keresztfákat, a Szız Mária- szob-
rokat és egyéb mıveket. Volt egy
füzetem, oda jegyeztem be a leg-
fontosabb tényeket. Amikor 2002

Œszén BŒsre kerültem, örömmel ta-
pasztaltam, hogy mennyi értékes
szakrális emlék található itt. Aztán
már körvonalazódott a bŒsi kálvária
centenáriuma, ezért ezt a témát
igyekeztem feldolgozni.
 Könyvében érdekes és tartal-
mas kitekintéssel is szolgál. A
helyi kálvária történetét tágabb
összefüggésekbe ágyazza be.
Nagy munkát jelentett a szüksé-
ges források és a szakirodalom
felkutatása?
– Aki szeretettel lát munkához, an-
nak ez nem okoz sem gondot sem
fáradtságot. Kiváló szakkönyvek áll-
tak a rendelkezésemre, amelyek kö-
zül Liszka József alapmıvét emlí-

tem, amelyet a dél-szlovákiai szak-
rális kisemlékekrŒl írt. Rendkívül
értékes a magyar szakirodalom is, s
valóságos kincsesbányának számí-
tanak a helyi plébánián Œrzött doku-
mentumok és más értékek.
 Ezek közül melyek a legértéke-
sebbek?
– Nem szeretnék rangsorolni, hi-
szen a maga nemében minden do-
kumentum érték. Mégis megemlíte-
ném az 1625-ben készült, bibliafor-
dítást tartalmazó könyvet, amelyet
jelenleg Pozsonyban restaurálnak.
Káldy György, a neves jezsuita szer-
zetes és szentírásfordító érdekes 
jegyzetei is megmaradtak. Ezekben
Szenci Molnár Albert bibliafordítá-

sához fız jegyzeteket. Értékes a
több évszázada készült miseruha 
is, s nagy érdeklŒdéssel olvasom
elŒdeim ránk testált feljegyzéseit.
Nyilván sok fontos emléket Œriznek
az esztergomi érsekség leváltárában
is, ahol szintén szeretnék kutatni.
 Ezek a tervek már új könyv 
megírását jelentik?
– EgyelŒre nem, de annyi tény,
hogy a kutatást nem hagyom abba.
Szeretném számbavenni a már em-
lített helyi szakrális kisemlékeket,
keletkezésük történetét és a hozzá-
juk fızŒdŒ tudnivalókat pedig meg-
menteni a feledéstŒl. Azt majd az
összegyıjtött emlékek és más kö-
rülmények döntik el, hogy újabb
könyvet vagy tanulmányt írok-e.
 Fél évtizede végzi a lelkipász-
tori szolgálatot a nagyközségben.
Hogy érzi magát BŒsŒn?
– Nagyszerıen, mert olyan telepü-
lésen végezhetem a munkám, amely
a múltjából és a hitébŒl erŒt merít
a mindennapok nem könnyı körül-
ményei közepette. Életrevaló, szor-
galmas polgárok laknak itt, akiknek
a nagy többsége a hitélet fontossá-
gáról sem feledkezik meg. Szeret-
ném, ha a fiatalok is követnék szü-
leik, nagyszüleik, elŒdeik példáját.
Ezért is vezettük be péntekenként 
a családi miséket, ahova azoknak 
a gyermekeknek a szüleit hívtam
meg, akiket az elmúlt öt esztendŒ-
ben kereszteltem meg. Eljöttek töb-
ben és a szentmise után tartalmas
beszélgetést folytattunk a plébánia-
kertben. Vannak értelmes minist-
ránsaink is, így hát elmondhatom,
hogy szolgálatomat igazán jó körül-
mények között végezhetem, amelyek
megteremtésében sokat köszönhe-
tek a helyi önkormányzatnak és
személy szerint a polgármester úr-
nak. y–fPlébános úr a ministránsokkal Archív felvétel
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Szórakozva vetélkedtek

Hazai gyŒzelemmel végzŒdött a
június 4-én megrendezett „Nyelv-
helyességi vetélkedŒ”, amelyet
az idén is a Nagy Anikó vezette
Csemadok helyi szervezete hirde-
tett meg. 

A vetélkedŒnek már hagyományai
vannak, hiszen idén nyolcadszor
sikerült a háromfŒs csapatokat
összeverbuválni a bŒsi, felbári, va-
lamint a pozsonyeperjesi alapisko-
lák felkészítŒ pedagógusainak. A
versenyre összesen kilenc csapat
nevezett be. A két kategóriában
meghirdetett versenyen a hazaiak
kategóriánként négy csapattal in-
dultak. Természetesen mindkét ko-
rosztály (5–6.-osok, 7–8–9.-esek)

más jellegı, tudásszintjüknek meg-
felelŒ kérdéseket kapott. Az általá-
nos, fŒként nyelvhelyességi kérdé-
sekre igazából külön készülni nem
lehetett, a sikeresség érdekében
szükség volt kreativitásra, logikai
képességre, és megfelelŒ tárgyi tu-
dásra is. A vetélkedŒ elsŒ részében
szóbeli feladatokat kaptak a gyere-
kek, a második részben pedig írás-
ban kellett adniuk a helyes megol-
dásokat. A háromtagú zsıri tagja
CsörgŒ Árpád, Haluska Viola, a so-
morjai Madách Imre Gimnázium
tanára – aki egyben a bíráló bizott-
ság elnöki tisztét is betöltötte – va-
lamint György Mária, a helyi alap-
iskola egyik pedagógusa volt. A
zsıri elnöke, aki BŒsön született,

már hetedik éve segédkezik a vetél-
kedŒ megrendezésében. ÜdvözlŒ
beszédében hangsúlyozta az anya-
nyelv iránti szeretet szükségessé-
gét, ahogy Œ fogalmazott: „a leg-
szebb, amit kaptunk, édesanyánk
nyelve, amely az utolsó leheletün-
kig elkísér minket“. A beszédet kö-
vetŒen a diákok nekiláttak a kérdé-
sek megoldásának, amelyre min-
den fordulóban mindössze két per-
cük volt. A feladatok sorában a ki-
sebbeknek a kijelölt szavak elé 
olyan betıt kellett írniuk, amelyek
minegyike egy újabb értelmes szót
eredményez. A nagyobbaknak olyan
közös utótagot kellett talániuk a
megadott három szóhoz, amely

mindháromhoz kapcsolható. A leg-
jobban teljesítŒk az I. kategóriában
a bŒsi gyerekek lettek: Bodó Evelin,
Both Gergely és Bertalan Balázs
Bence. Másodikként szintén az
Amade László Alapiskola diákjai
végeztek: Rákóczi János, Bodó Vik-
tor és Lukács EmŒke. Ennek a ka-
tegóriának a bronzérmesei a várko-
nyi Méhes Anna, Zeleniczki Mónika
és Cséfalvay Dávid. A második ka-
tegóriában a pozsonyeperjesiek vé-
geztek az elsŒ helyen, másodikok
lettek a hazaiak: CsörgŒ Szabolcs,
Kántor Réka és Németh Dominika.
Harmadik helyen szintén a pozsony-
eperjesi csapat három diákja vég-
zett. Undesser Tímea

Bodó Evelin, Both Gergely és Bertalan Bence az Amade László Magyar Tannyelvı Alapiskola versenyzŒi az I. kategória gyŒztesei

Kántor Réka, Németh Dominika és CsörgŒ Szabolcs (balról jobbra) a II.
kategória második helyezettjei

CsörgŒ Árpád, Haluska Viola és György Mária (balról jobbra) a három
zsıritag A szerzŒ felvételei
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Önkormányzat

Középpontban
az óvodák

Május 17-én tartotta BŒs Nagy-
község a soron következŒ képvi-
selŒ-testületi ülését, ahová Fenes
Iván, polgármester pár perces ké-
séssel, egyenruhában érkezett. Az
Önkéntes Tızoltók járási elnöke-
ként egyenesen Zsolnáról érke-
zett, ahol Demián Istvánt, a bŒsi
önkéntesek elnökét rangos kitün-
tetéssel jutalmazták.

A plénumot kérvények elbírálásával
kezdték, amelyek nagy részét az
elŒterjesztett javaslat alapján fo-
gadtak el, illetve egy kérvényezŒ, az
Árpád Hotel bérlŒjének kérelmét
halasztották el – kötötték feltételek-
hez. A Zöldfa utcában szeretett vol-
na telket vásárolni egy kérvényezŒ,
ahol két szomszédos telek a Slovak
Telecom tulajdona, egy pedig a köz-

ségé. Nem támogatták ennek a te-
leknek az eladását, mert még végig
kell gondolni, késŒbb mire tudná
használni maga a község ezt a terü-
letet. Az ülés további részében az
ott mıködŒ óvodák igazgatóinak 
éves beszámolóját hallhattuk. Fe-
nes Iván elsŒként megcáfolt min-
den olyan híresztelést, hogy bárme-
lyik óvodát is szándékukban állna
bezárni – mint mondta, ha ez idŒvel
bekövetkezne, akkor sem kósza hí-
resztelésekbŒl tudják majd meg a
lakosok, hanem saját maga jelenti
ezt be. De hozzátette: egyelŒre errŒl
szó nincs. Inkább vállalja a község
a fenntartásukhoz szükséges plusz-
költségeket, hiszen tudvalevŒ, hogy
a gyerekszületések aránya országo-
san demográfiai csökkenést mutat.
A szlovák tannyelvı óvodába jelen-

leg nyolcvankét gyerek jár, nyolc
szakképesített pedagógus foglalko-
zik velük. A Komensk˘ utcai ma-
gyar nyelvı óvodába jelenleg har-
minchat gyerekkel, négy óvónŒ
foglakozik két csoportban. Szep-
tembertŒl itt a létszám enyhe növe-
kedést jelez – negyvenkét gyerekkel
számolnak. A TemetŒ utcai magyar
óvodában negyvenhat kisgyerek jár,
négy pedagógus foglakozik velük
két csoportban. Mindegyik intéz-
ményrŒl elmondható, hogy szoro-
san együttmıködnek a községi hi-
vatallal, a szülŒkkel, s igyekeznek
mind jobb feltételeket nyújtani a
majdani iskolakezdéshez. A polgár-
mester elmondta, minden szülŒnek
joga van eldönteni, hogy milyen 
nyelvı óvodára bízza gyereke neve-
lését, ám kihangsúlyozta az anya-

nyelven történŒ oktatás fontossá-
gát. KövetkezŒ napirendi pontként
szerepelt a tavaly augusztus kör-
nyékén elkezdett huszonhárom bér-
lakás ügye. Összesen több, mint
százhatvan kérvényt nyújtottak be a
községi hivatalba a bérlakást igény-
lŒk. EbbŒl a megszabott feltételek
kiírása után már csak harminchat
potenciális bérlakástulajdonos  ma-
radt s közülük csak huszonhárom
felelt meg az elŒírt feltételeknek és
követelményeknek. Ãk valószínıleg
októberben költözhetnek majd be új
otthonukba. Öröklakások építését
tervezik, ezekre eddig kilenc jelent-
kezŒ van. A kétszintes lakásokat a
somorjai BALA Rt. egyik leányválla-
lata építené, akik a nyár folyamán
meg is kezdik a munkát.

Undesser Tímea

FŒ napirendi pontként hangzottak el az óvodák tevékenységérŒl szóló beszámolók A szerzŒ felvétele

Június 16-23.:
Nyílt nemzetközi sakkversenyt
rendeznek – Open Gabãíkovo.

Június 30.:
„Futónyúl“ emlékverseny Vas-
mera Tibor sportlövŒ halálá-
nak elsŒ évfordulója tiszteleté-
re.

Július 1.:
Csemadok járási ünnepély –
szövetkezeti nap a bŒsi park-
ban.

Július 21.:
Nosztalgia buli a kultúrházban
Július 22.: Nagyszabású disz-
kó-bál a kultúrház elŒtti par-
kolóban

Szeptember 1.:
BŒsi napok – 16.00. – 19.30.:
Helyi zenekarok, szólóéneke-
sek fellépése, II. gulyásfŒzŒ-
verseny, I. halászléfŒzŒ-ver-
seny; 21.00: KORAL – élŒ
koncert; 22.30: Reggelig tartó
utcabál

Szeptember 2.:
BŒsi napok – 16.00: Csema-
dok rendezésében a Kék Duna
vegyeskar fellépése, karate,
kempó bemutatók, néptánc-
csoportok, valamint a tánc és
tornastúdió fellépése, délután-
tól rétessütŒ-verseny; 20.00:
…Halkan felsír a tárogató –
Vesztergán Miklós hangszeres
fellépése. 21.00: Nótaest, ahol
fellép többek között Dóka Zsu-
zsa és BŒsi Szabó László is.
22.30: Zenés tızijáték.

(und)

Ajánló!
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Emlékezés, ecsettel
SOMORJA – CsörgŒ Zsuzsa ismert
csallóközi természetfestŒ munkái-
ból nyílt kiállítás az elmúlt napok-
ban a Zalabai Zsigmond Városi
Könyvtárban. A bŒsi származású,
jelenleg Dunanszerdahelyen élŒ és
alkotó festŒ a különbözŒ techniká-
val készült s immár több mint fél-
száz hazai és külföldi kiállításon be-
mutatott képein a még fellelhetŒ és
értelemszerıen megŒrzendŒ Œsi ál-
lapotában igyekszik megragadni a
csallóközi, elsŒsorban a Duna men-
ti táj természeti szépségeit. A kiállí-
tást Öllös László politológus, a
könyvtárat mıködtetŒ Fórum Inté-
zet elnöke nyitotta meg, s kiemelte
a nyarait még minden évben
BŒsön, a természetközelben töltŒ
CsörgŒ állhatatos alkotói törekvé-
seit. Amit egyébként a nagyközség
képviselŒ-testülete is méltányolt,
amikor néhány éve a falu díszpolgá-
rává fogadta a természetfestŒt.
Nem kisebb személyiség társasá-
gában, mint Habsburg Ottó, a Pán-
európai Unió elnöke. (bejó)

Nagyközségünk egyik díszpolgárát Somorján ÖllŒs László, a Fórum Kisebbségtudományi Intézet elnöke
köszöntötte Archív felvétel

Gondoskodás
és szeretet
Intézményünk 110 olyan nyugdíjas
számára nyújt teljes ellátást, akik
vagy szociális, vagy egsézségügyi
okok miatt kérik önkéntes elhelye-
zésüket az otthonban.

Alkalmazottaink idén is teljes igyeke-
zetükkel megpróbálják számukra he-
lyettesíteni azt, ami az életben a leg-
fontosabb: a családot, a jó szomszé-
dokat, barátokat. Lakóink többnyire
akkor kerülnek hozzánk, amikor az
otthoni környezetben már képtelenek
ellátni önmagukat és gondozásra
szorulnak. Elmondhatom, miután ide
kerülnek, intézményünkben fokozato-
san javul az egészségi állapotuk. Nyi-
tott intézmény vagyunk, tehát a csa-
ládtagok bármikor meglátogathatják
hozzátartozójukat. Az itt elvégzett
munka nehéz, és nem is látványos.
Hiszen minden lakó más, más az élet-
útja, mások a szokásai – van akinek
kevés is elég ahhoz, hogy elégedett
legyen, mások pedig a teljesített kí-
vánság ellenére is elégedetlenek. Az

idŒs emberek szeretetét itt minden
dolgozó magában hordozza, s jó lát-
ni, hogy a munkánknak van értelme.
Továbbra is minden erŒnkkel védeni
fogjuk lakóink érdekeit, tovább épít-
jük jó hírnevünket. Igyekszünk széle-
síteni szolgáltatásainkat a szobák ott-
honosabbá tételével stb. Nyugdíjasa-
ink romló fizikai állapota megkívánja
a nagyobb adag türelmet és a mé-
lyebb emberi érzéseket. Sokan közü-
lük már immobilisek és különbözŒ
zavarokkal küszködnek. Összesen 45
férfi és 65 nŒ van jelenleg intézmé-
nyünkben. Átlagéletkoruk 78,3 év. A
legidŒsebb lakosunk 96 éves, a legfi-
atalabb 50. Közülük 44-en tartósan
ágyhoz kötöttek. Kilencven olyan lakó
van, aki alapvetŒ szükségleteinek el-
végzéséhez másik személy segítségét
igényli. Életünkben különleges helyet
foglalnak el a helyi katolikus plébá-
nos látogatásai, a szentmisék az ott-
hon éttermében, valamint a reformá-
tus egyház képviselŒjének rendszeres
látogatásai. A magas kort megélt ott-

honlakók iránti tiszteletünket ünnep-
ségekkel fejezzük ki, megünnepeljük
a jubileumokat és a születésnapokat
is. Rendszeresen találkozunk más, a
környék szociális ellátást nyújtó in-
tézményeivel is. Az ellátás színvona-
lának emeléséhez nagyban hozzájá-
rulnak a különbözŒ szponzori adomá-
nyok és támogatások, melyek segít-
ségével felújítottuk az otthon belsŒ
terét, ágyakat, szekrényeket, asztalo-
kat, székeket, konyhabútort vásárol-
tunk. Fontos beruházásunk volt to-
vábbá a szociális helyiségek (fürdŒ-
szobák, toalettek) modernizálása, és
megoldottuk a már elavult állapotban
lévŒ vízvezeték felújítását is. Elektro-
nikai felszereléseket vásároltunk:
elektromos tızhelyet, kemencét, au-
tomata mosógépet és többfunkciós
takarítógépet. Idén fejezzük be a kis
teherfelvonó rekonstrukcióját is. Vé-
gül szeretnénk megköszönni minden
bŒsi lakosnak és az önkormányzat-
nak a nyugdíjasoknak nyújtott segít-
séget. Tóth Éva, igazgatónŒ

Újszülöttek
– Novorodenci

KŒszeghy Szabolcs, már-
cius 14.; Vida Viktor,
március 28.; Fenes Bog-
lárka, március 30.; Jurici-
nová Emma, április 6.;
Csóka Filip, május 7.; Vi-
da Norbert, május 16.

Házasságot kötöttek
– Zosobá‰ili sa

Bugár Szilárd – Mészáros-
ová Melinda, április 14.;
Zsemlye Zsolt – Kozmér-
ová Veronika, április 21.;
Edmár Zsolt – Hromad-
ová Anita, április 21.;
Mgr. Egreck˘ Alexander –
Csehová Angela, május 5.

Elhaláloztak
– Zomreli

Schweiger Imrich, márci-
us 4.; Bíró Ladislav, már-
cius 29.; Kántor Imrich,
április 6.; Kovácsová Jú-
lia, április 6.; Filkóová
Eleonóra, április 16.; Bo-
dó Ladislav, április 18.;
Darnaiová Viola, április
19.; Derzsiová Mária, áp-
rilis 21.; Vasmera Ladis-
lav, április 23.; Brezovská
Mária, április 24.

(–)
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Iskoláink – óvodáink

Intézményeink – mérlegen
Március végén a helyi önkor-
mányzat a helyi oktatási intézmé-
nyek tevékenységét felvázoló be-
számolókat hallgatott meg.

Az intézmények igazgatói beszéde-
ikben vissza-és elŒre is tekintettek.
Értékelték tavalyi munkájukat, a

költségvetés teljesítését, s felvá-
zolták idei elképzeléseiket is. A ha-
tározatok teljesítésének ellenŒrzé-
sét Nagy Anikó hivatalvezetŒ ismer-
tette. Felhívta a figyelmet a falufej-
lesztési terv mielŒbbi kidolgozásá-
nak fontosságára.. Az ülés további
részében a község felé benyújtott

kérvényekrŒl határoztak a képvi-
selŒk, általános érvényı rendeletet
hagytak jóvá, valamint szó esett ar-
ról a huszonhárom bérlakásról is,
amelyek építését tavaly augusztus-
ban kezdtek el, és idén októberben
szeretnék befejezni. Kiderült az is,
hogy a lakbér összege attól is függ

majd, mennyibe kerül a szükséges
közmıvek kiépítése. A helyi Szent-
háromság szobor rekonstrukciós
munkálatairól is szó esett, amelyet
Pozsonyban újítanak fel és vél-
hetŒen jövŒre kapja vissza eredeti
szépségét.

Undesser Tímea

Csökkenés után növekedés
A 2006-os évet kiseb aggódalom-
mal indítottuk, mivel az elŒzŒ
évekhez képest a tanulók létszá-
ma valamelyest csökkent. Ez a
változás az  állami támogatás csök-
kenéséhez is vezetett.

Köszönettel tartozunk a községi hi-
vatalnak és a képviselŒ-testületnek,
hogy tavaly is zavartalanul mıköd-
hettünk. Januárban intézményün-
ket 266 tanuló látogatta (ebbŒl ze-
nei tagozaton: 108, képzŒmıvésze-
ti tagozaton: 56, tánc tagozatunkon:
102 diák). Az oktatást hat állandó,
és négy külsŒs tanerŒvel biztosítot-
tuk be. SzeptembertŒl aztán a tanu-
lói létszám 283-ra emelkedett, 
amely kedvezŒen mutatkozott meg
a költségvetésünkben is. Tavaly re-
konstrukciós munkálatok zajlottak
iskolánkban, ezeket elsŒsorban a
tandíjból és a bérleti díjakból fedez-
tük. De szponzorok is segítették a
felújítást, amelynek egy részét ön-
erŒbŒl végeztük el. Terveink közt
szerepel továbbá a nyílászárók cse-
réje is, hiszen azok mér megle-
hetŒsen rossz állapotúak. Eddig két
helyiségben már meg is történt az
ablakcsere. A speciális iskolát áthe-
lyeztük a földszintre, igy felújíthat-
tuk a volt tanügyi hivatal aszta-
losmıhelyeként szolgáló helyiségét
is. Az ott lévŒ másik termet is rend-

behoztuk, ahol a kempósok kaptak
helyet. Folyamatban vannak az
emeleti termek felújítása is. A kinti
garázs épületébŒl szeretnénk a ze-

netagozat módszertani termét az
épületbe elhelyezni, így a felszaba-
dult garázsépületet esetlegesen
bérbe adhatná a községi hivatal, 

amely összegbŒl biztosítani lehetne
intézményünk 2007-es év költség-
vetését – ami már most elmondha-
tó, hogy közel 160 ezer koronával
magasabb, mint a tavalyi. Ami az
oktatói munkánkat illeti, pedagógu-
saink nagy odafigyeléssel és oda-
adással gondoskodnak a gyerekek
harmonikus fejlŒdésérŒl. A zenei
tagozaton minden diákunknak
egyénre szabott tervet dolgozunk
ki, így próbáljuk megszerettetni és
megismertetni minél több gyerek-
kel ezt a csodálatos mıvészetet.
Számos lehetŒsgük van a fellépé-
sekre, bemutatkozásokra. Folyama-
tosan koncerteket, kiállításokat
szervezünk a képzŒmıvészek saját
alkotásaiból, rendszeresen lépnek
fel táncosaink. Itt említhetném meg
kimagasló eredményüket, amit az
Olaszországban, Riminiben meg-
rendezett modern táncok világbaj-
nokságán értek el. KülönbözŒ for-
mációkban lettek a másodikok, har-
madikok, ötödikek, és még sorol-
hatnám a szép helyezéseiket, amik-
kel hazatértek. Ugyanennyire volt
sikeres a bábolnai szereplésük is. A
képzŒmıvészet terén szeretném ki-
emelni Vida Péter nevét, aki a Bans-
ká Bystricán megrendezésre került
szlovákiai versenyen az 1421 indu-
ló közül jutott be az elsŒ tizennyolc
közé. Ilka Gabriella, igazgatónŒAz óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyerekek testi és lelki fejlŒdésére

Megfelelni a kihívásoknak
Iskolánk nyitott intézményként
mıködik nagyközségünkben. A
2005/2006-os tanévet felújított
iskolában kezdhettük. Általános-
ságban azonban elmondható, 
hogy nem csak külsŒleg szépült
meg az iskola, mert az oktatás is
egyre színvonalasabb.

Sajnos, a tanulói létszám mindezek
ellenére csökken. Iskolánkat a múlt
tanévben 441 diák látogatta, míg a
2006/2007-es tanévet csupán 420

tanuló kezdte meg. Jelenleg 19
osztályban folyik az oktatás, 31 pe-
dagógus foglalkozik a tanulókkal.
Gondoskodunk a diákok tanítás
utáni elhelyezésérŒl is, két csoport-
ban mıködik az úgynevezett iskolai
klub. Nagy hangsúlyt helyezünk
növendékeink szabadidejének haté-
kony kihasználására is. Délutánon-
ként 19 szakkör mıködik, ahol a 
diákok átadhatják magukat kedvte-
léseiknek. Szorosan együttmıkö-
dünk a község önkormányzatával –

amelytŒl sokrétı támogatást ka-
punk –, továbbá a helyi óvodákkal
és iskolákkal, valamint a helyi tár-
sadalmi és kulturális szervezetek-
kel. Tanulóink rendszeresen fellép-
nek  a különbözŒ községi rendezvé-
nyeken, látogatják a nyugdíjasott-
hon lakóit, akiket saját kezıleg ké-
szített ajándékokkal lepnek meg.
Sikeresnek mondhatjuk magunkat
a különféle versenyeken, megmé-
rettetéseken is. Elmondhatjuk, sze-
rencsések vagyunk, hiszen a tava-

lyi iskolaévben felújíthattuk az isko-
la tornatermét is. Erre több, mint 
3 millió koronát fordítottunk az Ok-
tatásügyi Minisztérium, a községi
hivatal, valamint az intézményünk
szülŒi szövetségének és a Gyerme-
keinkért Alapítvány odaadó segít-
ségével. Végezetül pedig köszönjük
azoknak, akik az oktatás színvona-
lának emeléséért önzetlenül se-
gítenek: szponzoroknak, az ön-
kormányzatnak valamint a szülŒk-
nek. SebŒ Renáta, igazgatónŒ
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Értékrendet formálunk
Óvodánk közös épületben tevé-
kenykedik a szlovák nyelvı in-
tézménnyel. Két osztályban 36
kisgyerek jár. Négy szakképesí-
tett pedagógus foglalkozik ve-
lük. Az  elŒzŒ iskolai évben ki-
lencen hagyták el óvodánkat, s
kezdték meg alapfokú tanulmá-
nyaikat.

Idén három óvodásunk kezdi meg
az elsŒ évfolyamot eddig kilenc
gyereket írattak be intézményünk-
be, így a 2007/2008-as tanévet 42
gyerekkel kezdjük. Egész napos
gondoskodást biztosítunk a két 
és hét év közötti gyerekeknek. A
szülŒk igényeit szem elŒtt tartva
lehetŒvé tesszük a félnapos óvo-
dalátogatást is. Munkanapokon
reggel fél héttŒl délután öt óráig
biztosítjuk a kicsik ottlétét. A nyári
szünidŒ alatt intézményünk hat hé-
tig nem üzemel, ilyenkor töltik a
pedagógusok nyári szabadságu-
kat. Az épületben ilyenkor zajlik a
nagytakarítás, fertŒtlenítés. Gyere-
keket egész év folyamán szívesen
fogadunk. ElŒnyben részesülnek
azok a gyerekek, akik halasztást
kaptak az iskolába történŒ látoga-
tás alól. A szülŒ vagy a gyerek tör-

vényes képviselŒje köteles hozzá-
járulni a kiadások költségéhez. Ez
havi 150 koronát jelent. Az ebbŒl
befolyt összeget tanszerekre, vala-
mint karbantartási munkákra for-
dítjuk. Ha a gyerek az óvodában ét-
kezik, napi díjat fizet a szülŒ, ami
27 koronát jelent. Ez tartalmazza a
tízórait, ebédet, uzsonnát. A társa-
dalmi fejlŒdéssel mindannyiunk-
nak együtt kell haladnia.

De nem szabad elfeledkezni a
gyökereinkrŒl, ezért oktató mun-
kánkon keresztül ápoljuk hagyo-
mányainkat, környezetünk elfelej-
tett szokásait. Jeles napokon a
népszokásokon, a népi mestersé-
geken keresztül próbálunk olyan
szellemiséget kialakítani, ahol a
gyerekek szeretetteljesen, felsza-
badultan feljŒdhetnek, s akik szi-
lárdan kapaszkodnak gyökereikhez.
Feladatunk tehát a hagyomány-
Œrzés, a népi kultúra ápolása, s
azoknak az értékeknek a megtartá-
sa, amelyek a folklórban megŒr-
zendŒk. Így a modern világgal öt-
vözve él tovább a népi kultúra. Az
oktató-nevelŒ munkánk során a
következŒket valósítottuk meg: a
csoportszobákban a játékhoz szín-
tereket alakítottunk ki, mint az ál-

landó és a variálható kuckó, mese-
sarok puha párnácskákkal, mese-
fotellel, kincsesládával, és élŒsar-
kat a természet kincseinek gyıjte-
ményével. Praktikus, esztétikus já-
tékszereket vásároltunk. A belsŒ
teret csak természetes anyagokból
alakítottuk ki: nádból, fából, gyap-
júból.

Az udvart is ennek megfelelŒen
csak fából készült játékokkal egé-
szítettük ki. Ezek nemcsak funk-
ciójukban, de a fejlesztŒ hatásuk-
ban is kiemelkedŒk. MeggyŒzŒdé-
sem, hogy egy óvoda csak akkor
mıködik jól, ha a családok életét
könnyebbé képes tenni. A családi
életet tiszteletben tartja, nem avat-
kozik bele, de a felelŒsséget teljes
egészében nem ruházhatja rá a
szülŒ az óvodára, hiszen a gyerek
intelligenciája, érzelmi élete, visel-
kedése, szokásai fŒként a családi
minták szerint formálódnak. Ebben
tud az intézmény segíteni, meg-
erŒsíteni azt. Nyitott napokat szer-
vezünk, ahol a szülŒ nem passzív
szemlélŒ, hanem tevékeny részt-
vevŒje a foglalkozásoknak. Közös
kirándulásokat szervezünk a szü-
lŒkkel úgy itthon, mint külföldön.
Legutóbb például Visegrádon jár-

tunk, ahol a Visegrádi Szent
György Lovagrend lovagjai kalau-
zoltak minket a nap folyamán. A
nap fénypontja volt a lovagi torna
és a palotajátékok bemutatása. Az
iskolával tartalmas napi kapcsolat-
ra törekszünk, hogy a majdani is-
kolások zavartalanul léphessenek
az iskola intézményébe. Közös
programokat szervezünk: kölcsö-
nös óvoda, illetve iskolalátogatá-
sokat, színházi elŒadásokat né-
zünk meg közösen, közösek a
gyermeknapi rendezvényeink is. A
gyermek megfelelŒ fejlŒdése érde-
kében kapcsolatban állunk gyerek-
orvossal, logopédussal, pszicho-
lógussal is. Hálásak vagyunk azok-
nak a magánvállalkozóknak is, akik
óvodánkat évrŒl-évre támogatják. 

Célunk, hogy szeretetteljes, biz-
tonságot adó, érzelemgazdag,
családias hangulatú intézmény le-
gyünk továbbra is, amely tartást
és önállóságot ad gyermekeinek.
Fontos, hogy megismerjék és tud-
ják értékeiket éppúgy, mint hiá-
nyosságaikat. Ezeket értékelje ter-
mészetesnek, s lelki feszültség
nélkül fogadja is el.

Nagy Ildikó, igazgatónŒ

Korszerıbb körülmények
Megtiszteltetés, hogy ma itt Önök
elŒtt számolhatok be az ugyan
jobb idŒk után áhítózó TemetŒ ut-
cai Magyar Tannyelvı Óvoda csak-
nem tíz hónapos tevékenységé-
rŒl, sikereirŒl, kudarcairól. Szep-
tember 26-án községünk önkor-
mányzatának képviselŒi megtisz-
telték óvodánkat, részt vettek a
szülŒi munkaközösség elsŒ érte-
kezletén.

„Az uniós pályázatokból az Önök
óvodáját is tervezzük felújítani a
közeljövŒben. Ám addig nagyon
sok türelemre, összefogásra van
szükség saját kis portánkon. Da-
coljanak a körülményekkel és te-
gyenek meg mindent nemzetiségi
oktatásunkat illetŒen. Tegyen érte
szülŒ, tanító, intézményfenntartó
egyaránt“ – csengenek még most
is fülemben a polgámester úr sza-
vai. Kétségtelen…“nem elég a jót
akarni, de tenni, tenni kell!“ S mi,
a szülŒkkel karöltve tettük is a dol-
gunkat. Ennek ékes bizonyítéka,

hogy a CsörgŒ család közremıkö-
désével – a JK Slovakia és a Slov-
Dan nálunk üzemelŒ dán vállalko-
zók jóvoltából óvodai asztalok, szé-
kek, játékok és didaktikai segéd-
eszközök jutottak birtokunkba
csaknem 50 ezer korona értékben.
A karácsonyi ünnepeket a Határon
Túli Magyarok Szervezete, a Rá-
kóczi Szövetség, a Csehországi és
Szlovákiai Magyarok Szövetsége, a
Célalap dunaszerdahelyi kirendelt-
sége, a COOP-Jednota Fogyasztási
Szövetkezet, valamint a bŒsi refor-
mátus gyülekezet által adományo-
zott gazdag télapó csomagjai és
vásárlási utalványai tették felejthe-
tetlenné. Örömmel kezdtük az új
esztendŒt is. A szülŒk DVD-leját-
szóval kedveskedtek gyerekeink-
nek, sŒt egy rég áhított hordozható
számítógépet is vásároltak óvo-
dánk részére. Azt hiszem, hagyo-
mányt teremtettünk az immár har-
madik alkalommal megrendezett
jótékonysági óvodabálunkkal is,
melyet az önkormányzaton kívül 

idén 75 helyi vállalkozó is támoga-
tott adoményokkal. Az ebbŒl be-
folyt összeget óvodánk épületének
korszerısítésére szánjuk. Minden-
kinek köszönet érte! Közhasznú
munkával megkezdtük az óvoda
udvarának rendbetételét, mindkét
homokozót megtisztítottuk. Megja-
víttattuk a csengŒket és két új lám-
pát is felszereltünk. Örömmel
mondhatom, hogy megkezdtük a
kerékpárpálya megépítését is.
Rendszeres szervezünk hulla-
dékgyıjtést, ami nemcsak a tuda-
tos környezetvédelemre való neve-
lés része, de az abból befolyt
összeget is gyerekeinkre tudjuk
fordítani. Említésre méltó továbbá
az Amade László Alapiskolával, a
mıvészeti alapiskolával való szo-
ros együttmıködésünk. Kapcsola-
tunkat fŒleg a „nyitott napokon“
van alkalmunk elmélyíteni. Óvo-
dánk adott helyet a Darnay Barna-
bás által irányított karate klubnak,
de itt leltek otthonra például a TŒzi-
ke gyermek, és az Aranykert felnŒtt

népitáncosok is. Három hónapig itt
mıködött a „Mamaklub“ is, meg-
szınése után irodai eszközökkel,
bútorokkal, játékokkal gazdagodott
intézményünk. Aktív részesei és
segítŒi vagyunk a Csemadok szer-
vezete munkájának, két óvónŒnk a
Kék Duna Vegyeskar tagja. Óvodá-
saink rendszeres fellépŒi a különfé-
le mıvelŒdési házban szervezett
rendezvényeknek is. Kapcsolatot
ápolunk a szaktanácsadókkal, gyer-
mekorvosokkal is. a 2006/ 2007-es
évben két csoportban 46 gyerekkel
négy szakképesített pedagógus
(CsörgŒ Mária, Varga Elvíra, Hús-
véth Veronika, Tatai Erzsébet) fog-
lalkozik. Kiemelt figyelmet szente-
lünk a szociálisan rászoruló, iskolai
halasztást igénylŒ, valamint integ-
rált nevelési formában részesülŒ
gyerekek iskolába való elŒkészíté-
sére. Bizakodva nézünk a jövŒbe,
hiszen ŒsztŒl a tanévet 52 kisóvo-
dás kezdi majd el.

CsörgŒ Mária, igazgatónŒ
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Škola – škôlka

Priestorové problémy
Som nesmierne rada, Ïe sa
môÏem zúãatstniÈ tohoto vá‰ho
zasadnutia, nakoºko táto obecná
in‰titúcia je najkompetentnej‰ia
rozhodovaÈ pri rie‰ení rôznych
problémov, ktoré sa v na‰ej obci
vyskytujú.

Chcela by som poukázaÈ na viace-
ro problémov, s ktor˘mi na‰a ma-
terská ‰kola neustále zápasí. Sú to
problémy, ktoré nám bránia e‰te
lep‰ie, zaujímavej‰ie a prístup-
nej‰ie v plnom rozsahu, vzhºadom
na jednotlivé vekové skupiny detí,
plniÈ v˘chovno-vzdelávacie úlohy,
ktoré nám vypl˘vajú z centrálnych
plánov a ktoré sú urãené minis-
terstvom ‰kolstva. Preto by som
Vás dnes chcela poprosiÈ o pomoc
pri rie‰ení priestorov˘ch problé-
mov v na‰ej materskej ‰koly, lebo
tento problém je na‰im problé-
mom ãislo jedna. Toho ãasu
nav‰tevuje na‰u in‰titúciu 82 detí,
a pracuje tam 8 kvalifikovan˘ch
uãiteliek. Chcela by som poukázaÈ
na nevyhovujúce priestory v
dvoch triedach, kde jedna miest-
nosÈ nám slúÏi ako herÀa, uãebÀa a
spálÀa. V troch triedach nemáme
stabilnú spálÀu a preto musíme
denne rozkladaÈ a skladaÈ lehátka a
postelné prádlo k odpoãinku detí.
Tu vzniká ná‰ kaÏdodenn˘ veºk˘
problém. Ten ist˘ problém vzniká

po odpoãínku detí, keìÏe za 30 mi-
nút by mala upratovaãka postelné
prádlo a lehátka uloÏiÈ v dvoch trie-
dach. Obraciam sa preto na Vás s
prosbou aj touto cestou, aby nám
bola pridelená ‰kolníãkára, alebo
e‰te jedna upratovaãka.

V pavilóne, kde sú v dvoch 
miestnostiach dve triedy, majú
deti stiesnené podmienky na hra-
nie, na rôzne ãinnosti, nehovoriac
o tom, Ïe cviãiÈ sa dá len tak, Ïe de-
ti jeden druhému zavadzajú, pri
cviãení jeden druhého udierajú. Zá-
ujem rodiãov si vyÏaduje zv˘‰it pri-
estor tak, aby mohli byÈ prijaté
v‰etky zapísané deti do materskej
‰koly, a aby boli vytvorené opti-
málne podmienky pre kaÏdodennú
prácu. Budova materskej ‰koly bo-
la odovzdaná do prevádzky v roku
1976. Pozostáva zo ‰iestich paviló-
nov. V troch pavilónoch je umiest-
nená na‰a materská ‰kola so ‰tyr-
mi triedami, v dvoch pavilónoch je
materská  ‰kôlka s vyuãovacím
jazykom maìarsk˘m. V jednom
hospodárskom pavilóne je ku-
chyÀa a riaditeºstvo ‰koly. ÚdrÏba
budovy si vyÏaduje nemalé fi-
nanãné náklady na jej opravy. A
minulom roku sa podarilo opraviÈ
strechu, ktorá zatekala v kaÏdom
pavilóne. Touto cestou Vám ìaku-
jem, Ïe sa nám to spoloãne poda-
rilo zvládnuÈ pred zaãatím ‰kols-

kom roku. Chcela by som poìako-
vaÈ aj za to, Ïe sa nám po oprave
strechy podarilo vymaºovaÈ triedy,
‰atne a hygienické zariadenia v
dvoch pavilónoch. ëakujem Vám
za pridelenie maliara, ìakujem aj
obetav˘m rodiãov za aktívnu po-
moc pri maºovaní.

Len s Va‰ou pomocou a s po-
mocou rodiãov sa nám podarilo
zaãaÈ ‰kolsk˘ rok vãas a vo vhod-
n˘ch podmienkach. Chod do ma-
terskej ‰koly zabezpeãujeme z
príspevkov, ktoré uhrádzajú rodiãia
(150 Sk za mesiac). Vìaka t˘mto
fin. prostriedkom môÏeme zabez-
peãovaÈ ãistiace prostriedky, spot-
rebn˘ materiál na údrÏbu. Podarilo
sa nám v‰ade vymeniÈ úsporné
splachovaãe na detské WC. Zaria-
denie je tieÏ opotrebované, na no-
vé niet financií, tak sa snaÏíme as-
poÀ nieão oÏiviÈ nov˘m náterom.
Na‰im velk˘m problémom bola
porucha na kanalizácii, ktorá sa ne-
dala ináã odstrániÈ, len veºkou bú-
raãkou. ëakujem Vám, Ïe sa to po-
darilo vyrie‰iÈ. Strecha nám zateká
v hospodárskom pavilóne (v
kuchyni). V budúcnosti by sa
mohla rie‰iÈ novou strechou tak,
ako v Z· s vyuã. jaz. maì. Je pot-
rebné zaoberaÈ sa i fasádou bu-
dovy, pretoÏe na mnoh˘ch mies-
tach veºmi opadáva omietka. Aj
vybavenie v kuchyni je zastaralé,

opotrebované. Bolo by potrebné
kuchyÀu doplniÈ o nové nerezové
hrnce, niektoré stroje: ako krájaã
na chleba, mliekovar a chladniãku.
Veºk˘m nedostatkom je, Ïe ma-
terská ‰kola nemá teplú vodu.
Um˘vanie riadu v kuchyni je za-
bezpeãené bojlermi. Niekedy sa
stáva, Ïe deti odmietajú um˘vaÈ ru-
ky v studenej vode, zvlá‰È v zim-
nom období. Preto sa obraciam na
Vás s prosbou o vyrie‰enie tohoto
problému v ão najkrat‰om ãase.
Napriek t˘mto problémom sa nám
darí aj s pomocou rodiãov na‰u
prácu úspe‰ne vykonávaÈ. Podarilo
sa nám v jednej triede sponzorsky
urobiÈ gumovú podlahu. Rodiãia
pomáhajú pri rôznych akciách, ak-
tívne sa zapájajú do rôznych prác.
Toho ãasu budujeme spoloãne
detské ihrisko na dvore. Zapojili sa
aj do skrá‰ºovania dvora, dodali
kvetinové priesady k v˘sadbe na
dvor. Poìakujem sa aj Vám za do-
danie kvetinov˘ch priesad, aj za
poskytnutie autobusu na v˘let do
ZOO v Bratislave. Boli by sme radi,
keby sa dlhodobé problémy nám
podarilo vyrie‰iÈ k spokojnosti ro-
diãov a pedagógov k 1. sept. 2007.
Îelám si, aby na‰a spolupráca bo-
la aspoÀ taká dobrá, ako doteraz, a
aby na‰e deti a rodiãia boli s
na‰ou spoluprácou spokojní.

Viera Profantová

·kola rodinného typu
V tichu zelene, v centre Gabãí-
kova sa nachádza Z· s vyuãova-
cím jazykom slovensk˘m. ·kola,
ktorej história siaha do obdobia
II. svetovej vojny, dnes sídli v bu-
dove, ktorá bola postavená v ro-
ku 1985.

V súãastnosti má 9 tried a 174
Ïiakov. Je to ‰kola rodinného typu,
kde sa pedagogick˘ zbor snaÏí o
úzku spoluprácu s rodiãmi. Spo-
lupráca je veºmi dobrá a rodiãia
nás môÏu kontaktovaÈ poãas celé-
ho dÀa. ·kola realizuje projekt
„zdravá ‰kola“, ktor˘ okrem iného
znamená, Ïe si deti v jednotliv˘ch
triedach raz v t˘Ïdni, namiesto
„bohat˘ch“ salámov˘ch desiat, no-
sia ovocie a zeleninu. K získaniu
zruãností a utuÏeniu zdravia pris-

pieva i kaÏdoroãn˘ lyÏiarsk˘ v˘cvik
a pobyt v ‰kole v prírode, ktoré
se te‰ia veºkej obºube. V rámci en-
viromentálnej v˘chovy Ïiaci zbiera-
jú tetrapaky, dvakrát do roka je
zber triedeného papiera, a celo-
roãne zbierame plasty. T˘m vedie-
me Ïiakov k zodpovednosti vo
vzÈahu k prírode a k svojmu oko-
liu. Na‰a ‰kola nielenÏe sa nachá-
dza v peknom prostredí, ale veºa
zelene máme i v priestoroch bu-
dovy, o ktorú sa starajú v‰etci za-
mestnanci a aj deti. Chodby a tri-
edy skrá‰ºujú v˘tvory Ïiakov, ktorí
pracujú v krúÏku s t˘mto zamera-
ním. Vybavenie ‰koly prispieva k
zvy‰ovaniu úrovne vzdelávania.
Doba si vyÏaduje udrÏiavaÈ tempo
s v˘vojom, o ão sa snaÏíme i my v
rámci na‰ích moÏností. K tomu

prispieva dnes uÏ neodmysliteºná
uãebná PC. Tá je hojne vyuÏitá i v
mimovyuãovacom ãase aÏ do 
neskor˘ch popoludÀaj‰ích hodín.
Svoje zruãnosti si Ïiaci overili i  pri
tvorbe stránok ‰kolského ãasopi-
su, ktor˘ sa darí vydávaÈ uÏ tretím
rok. K zvy‰ovaniu úrovne v˘chov-
no-vzdelávacieho procesu prispie-
va Daltonská ‰tudovÀa, ktorú sme
zariadili vìaka projektu, ktor˘ pod-
porovala Tatrabanka, a rodiãovské
zdruÏenie pri  na‰ej ‰kole. Îiaci I.
stupÀa, kde sa daltonsk˘ spôsob
vyuãovania najviac vyuÏíva, môÏu
pracovaÈ podºa individuálneho
tempa pri vypracovávaní zadan˘ch
úloh v kultúrnom a príjemnom
prostredí. ·kola ponúka deÈom
kaÏdodennú ãinnosÈ v záujmo-
v˘ch útvaroch. SútaÏ „Superstar“,

ktorá od‰tartovala vo vºaÀaj‰om
‰kolskom roku, se pre veºk˘ zá-
ujem tento rok uskutoãní 31. mája
v miestnom kultúrnom dome.
·kola sa pravidelne zúãastÀuje
rôznych súÈaÏí. Najväã‰í úspech
dosiahli na‰i Ïiaci D. Oravcová a V.
Katonová v medzinárodnej súÈaÏi
Slávik Slovenska a A. Grófová v
Olimpiáde nemeckého jazyka. BlíÏi
sa DeÀ detí, tento rok ho chceme
pripraviÈ v spolupráci so Záchran-
nou sluÏbou, s pánom Culkom,
ako ‰portovo-zábavn˘ deÀ pri 
Dunaji. Veríme, Ïe na‰a ‰kola i v
budúcnosti bude maÈ svojim Ïia-
kom ão ponúknuÈ, a jej absolventi
sa budú i naìalej bez problémov
uplatÀovaÈ v ìal‰om ‰túdiu.

Miroslav ëurnek, riaditeº
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Szuper kocsit kaptak
Május 4-én a pozsonyi környezet-
védelmi minisztérium illetékesei
adták át a Komplex MentŒszolgá-
latnak azt a kisteherautót, ame-
lyet ezentúl ökológiai katasztró-
fák elhárításában használnak
majd.

A gépkocsicsoda felszereléssel 
együtt 2,8 millió koronába kerül,
szárazföldön és vizen egyaránt
bevethetŒ. A kulcsot Culka János
a mentŒszolgálat ügyvezetŒ-el-
nöke, és Fülemits Krisztián igaz-
gató vehette át Daniela Kobe-
tiãovától, a Környezetvédelmi
Alap igazgatónŒjétŒl. Culka be-
szédében örömét fejezte ki, hogy
pontosan Szent Flórián napján ve-
hették birtokukba az értékes au-
tót. 

A Komplex MentŒszolgálat nem-
rég vett részt a Novákyban felrob-
bant katonai üzem kárelhárítá-
sában, illetve állandó jelleggel
mıködnek együtt a rendvédelmi
szervekkel, többek között eltınt
személyek felkutatásában is. La-
punknak Culka elmondta, olyan
technikai felszerelés is található a
kisteherautóban, amellyel például
agresszív vegyszereket is ki lehet
szivattyúzni. Háromezer literes tar-
tálya van, amely minden vegyszer-
nek ellenáll. A Komplex MentŒszol-
gálat egyébként egész Szlovákiá-
ban tevékenykedik, hiszen kihelye-
zett alakulatai vannak BŒsön kívül
Nagyszombatban, Trencsénben,
Korponán, Eperjesen és Zsolnán
is.

Culka János, a szervezet elnöke a
kívülrŒl családi háznak tınŒ épü-
letben fogad, amely a székházuk. 
– Történetünk a 2000-es tiszai ár-
vízzel kezdŒdött – kezdi a vissza-
emlékezését. Majd folytatja: – Ak-
kor összeült néhány tettrekész 
fiatalember, akik az önkéntes tızol-
tók csapatához tartoztak. Kisvártat-
va döntöttek. Kiutaznak, és segíte-
nek, amiben tudnak. ElŒször ti-
zenöten jelentkeztek a szolnoki
tızoltó-parancsnokságon, hogy jöt-
tek menteni. 

A közeli Tószegre küldték Œket,
mert ez a terület nem volt része az
állami védekezési rendszernek. Ott
a többi önkéntessel együtt segéd-
keztek. Egy hét után hazajöttek,
majd egy negyvenhárom fŒs csa-
pattá sokasodva tértek vissza Ma-
gyarországra. Sok mentŒalakulatot
láttak ez idŒ alatt, és innen jött az
ötlet, hogy Szlovákiának is legyen
egy saját önkéntes csapata – tájé-
koztat.

Katasztrófák, balesetek
Egyik feladatkörük közé tartozik
azoknak a helyszíneknek a fertŒtle-
nítése, amelyeket természeti ka-
tasztrófák sújtottak. Máskor külön-
bözŒ járványokat igyekeztek meg-
elŒzni. BeszélgetŒpartnerem hazai
történettel kezdi: – Tavaly Rimaszé-
csen ütötte fel a fejét a sárgaság.
Felhívtam a minisztériumot, hogy
baj lesz. Három napon belül már ki-
lenc településre terjedt át a vírus.
Mire mi odaértünk, már tizenegy te-
lepülés volt zárlat alatt. Ha hama-
rabb kiküldenek bennünket, akkor
talán megfékezhettük volna a jár-
vány terjedését – vélekedik. Eddigi
utolsó külföldi missziójuk Pakisz-
tánban volt, földrengés után. Kas-
mírban  a hegyek között dolgozott a
mentŒcsapat – rengeteg volt a sé-
rült. 

Több tízezer sebesültet vittek Isz-
lamabádba. Culka azt mondja, a
kórházak inkább szeméttelepre em-
lékeztették, mintsem egészségügyi
intézményre. Ezeket kellett fertŒtle-
níteniük. A csapatnak erre egy spe-
ciálisan kiképzett osztaga van. Ek-
kor tizenhárom kórházban dolgoz-
tak egy hétig. EbbŒl csak öt volt
ténylegesen egészségügyi intéz-
mény, a többit csak azzá alakítot-
ták. Ezután a nemzeti stadionba irá-
nyították, ahol egy gyerekkórházat
alakítottak ki. Tizenháromezer gye-
rek feküdt ott – a csecsemŒtŒl a ti-
zenkét évesig. Volt akinek fél keze
nem volt, mellette fetrengŒ társá-
nak fél lába hiányzott. Többen a ke-

züket és a lábukat is elveszítették a
hatalmas földrengésben. Itt a ször-
nyı látvány mellett állandóan ami-
att sopánkodtak, hogy ha véget ér a
humanitárius munkájuk, akkor mi
lesz ezekkel a gyerekekkel? Se ap-
juk, se anyjuk, ki gondozza majd 
Œket, vajon hányan élték túl ezt a
tragédiát? 

– Ennek ellenére nem eshettünk
pánikba. Ilyenkor elhullajtottunk
néhány könnycseppet, de abban a
pillanatban, ahogy onnan kiléptél,
el kell, hogy felejtsed! Keményen
hangzik, de ha pánikba esel a tragé-
diák miatt, akkor nem tudod ezt a
munkát végezni. Képtelen vagy se-
gíteni, márpedig ez a legfontosabb
feladat – magyarázza.

Egy újoncuk, aki itthon bevált
mindennemı feladatnál, a 2005-ös
Srí Lanka-i szökŒár után egy-
szerıen feladta. Nem bírta elviselni
a halottak látványát: itt egy gazdát-
lan kéz, egy láb, egy fej, egy torzó.
Ezeket kellett szelektálni, majd a
testet összerakni, hogy mi mihez
tartozik – hallgatom Œt elborzadva.

Januárban volt egy éve, hogy a
magyarországi Hejcén lezuhant az
a szlovák katonai repülŒgép, 
amely Koszovóból tartott Kassára,
fedélzetén negyvenhárom sze-
méllyel. Egy katona élte csak túl a
becsapódást. A gép a 773 méter
magas Borsó-hegybe csapódott
bele, tíz kilométerre a szlovák ha-
tártól. A  szörnyı hír hallatára a
bŒsi mentŒalakulat azonnal a hely-
színre indult. Culka János folytatja

a visszaemlékezést: – A zimankós
hidegben és a nagy hóban jó ideig
egyedül csak mi tudtunk oda fel-
jutni terepjárónkkal a tragédia
helyszínére. Mi vittük fel a szlovák
és magyar hadsereg tagjait a bal-
eset közelébe. Megrázó érzés volt
látni a szerencsétlenül járt áldoza-
tokat, a viaszos fiatal arcokat –
közli halkan. Ezután eszébe jut egy
nyitrai eset, ahol egy apa kivitte
négyéves kisfiát a folyóhoz, a víz
alá nyomta, megvárta, amíg a sze-
rencsétlen gyerek megfullad, majd
önkezével vetett végett saját életé-
nek is. 

– A kollégám emelte ki a folyóból
a kisfiú holttestét, és a kezembe ad-
ta. Engem otthon  szintén egy négy-
éves kisfiú várt. Olyan volt, mintha
a saját fiamat tartottam volna a ke-
zeim közt. Akkor bizony zokogtam
én is – emlékezik vissza. 

Azt kérdezem tŒle, meg lehet-e
mindezt szokni? – Nehezen, de aki
életeket ment, az ne érzelgŒsköd-
jék. Embert próbáló férfimunka ez.

Elhivatottsággal
Mindannyian önkéntesek, szabad-
idejükben végzik ezt a munkát: ha
kell fizetetlen szabadságra mennek,
és mentenek. Megkérdeztem, hogy
veszítettek-e már el csapattagot va-
lamilyen bevetés során? Nagyot
kopog az asztalon, felnéz az égre,
és annyit mond: – Ha tizenöt men-
tŒs megy ki, akkor legfeljebb tizen-
öt és fél jöhet vissza, tizennégy és
fél soha! – válaszolja mosolyogva.
Én elŒször nem értettem a felet, az-
tán elárulta, hogy nŒk is vannak a
csapatban. Mégis mi a szabály?
ElsŒ pont: a mentŒs élete a legfon-
tosabb! A vezetŒnek tudnia kell, a
csapatának tagja hova megy, mire
készül, meg tudja-e csinálni. Egy
„szappansztorit“ hoz fel példának,
ahol a hŒs életmentŒ beáll a sérült
és a szikla közé, hogy védje a sebe-
sültet. A valóságban a helyzet pont
fordítva van: a sérültet kell a szikla
és maga közé helyezni. Mert aki
még egészséges, az lehetŒleg ne
sebesüljön meg, különben mind-
ketten meghalhatnak. Ez alapsza-
bály. 

Hosszú beszélgetésünk végén rá-
döbbentem, hogy esetükben a
munka szó nem fedi a valóságot,
hiszen elhivatottságuk, bátorságuk
inkább azt mondatja velem: szá-
mukra ez a tevékenység amolyan
életreszóló küldetés. Rendszerint a
természeti katasztrófák vagy az em-
berek okozta pokolban.

Undesser Tímea

Culka János (jobbról) átveszi az ajándékautó kulcsát A szerzŒ felvétele
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A bŒsi aranykovács 
Dél-szlovákiai birkózósikerek
jegyében zajlott az idŒsebb
diákok országos bajnoksága
kötöttfogásban, melyen a
bŒsiek, gútaiak, madariak és
a somorjaiak képviselŒi a ti-
zenegy súlycsoportból hatban
elsŒséget szereztek.

ElsŒsorban a bŒsiek taroltak,
akik háromszor kerültek a 
dobogó legmagasabb fokára. 
– Annak ellenére, hogy mosto-
ha körülmények között készül-
tünk a viadalra, kiválóan hely-
tálltunk. Ugyanannyi aranyér-
met termeltünk, mint a sport-
központban készülŒ kassaiak.
Egyébként a három bajnoki
cím mellé egy bronzérmet is

begyıjtöttünk. Védenceim kö-
zül a legkiemelkedŒbb ered-
ményt Kovács Attila érte el. A
korosztály és a súlycsoport ho-
ni viszonylatban legyŒzhetetlen
eminense ugyanis sorozatban
immár tizenegyedik bajnoki ér-
mét szerezte – értékelte a Du-
na-partiak helytállását id. Rá-
kóczi András, a BŒsi Birkózók-
lub elnök-fŒedzŒje. A rutinos
sportvezetŒ nehezményezte,
hogy a tehetségek helyett több
ízben is a gyakran bakizó bírók
játszották a fŒszerepet a sninai
szŒnyegeken. – Nincsenek tisz-
tában a szabályokkal, illetve 
azok gyakorlati alkalmazásával
vannak problémáik. Nehéz fel-
adat megmagyarázni a gyere-

keknek, hogy miért fosztották
meg Œket a vélt gyŒzelemtŒl –
bírálta a rendezvény leggyen-
gébb láncszemét a sport-
vezetŒ. A csapatversenyben 
ugyan a kassaiak diadalmas-
kodtak 48 ponttal, mögöttük a
második helyen a bŒsiek 
(37) végeztek. A somorjaiak a
4., a madariak az 5., a komáro-
miak a 6., a gútaiak pedig a 7.
helyre kerültek a klubrangsor-
ban. (ái)

BŒsi gyŒztesek: 35 kg: Ko-
vács Attila; 42 kg: Fernyák
Attila (BŒs); 53 kg: Döme
Erik (BŒs)

A komáromi Szayka Róbert szakági vezetŒ há-
rom vállalkozó kedvı védencével Budapesten
vendégszerepelt, ahol a Küzdelmek éjszakája
nevet viselŒ, pénzdíjas full-contact viadalon
is a legjobbak közé tartoztak.

Érdekesnek találtuk, hogy a szorítóban küzdŒ
bŒsi trió tagjai egy másik sportágban kerültek a
figyelem fókuszába. Nagy Marián pusztakezes
full-contactban Polgár Norbertet (Jász Kempo)
nyakfeszítéssel az elsŒ menetben, Buchinger
Iván pedig Hamar Lajost (Jász Kempo) karfe-
szítéssel a harmadik menetben gyŒzte le pusz-
takezes full-contactban. Végh Attila kesztyıs
full-contactban a romániai Simon István elleni
meccsen a 3. menetben karfeszítéssel diadal-
maskodott. (ái)

Éjszaka
bunyóztak

DübörgŒ vasparipák
Több száz motorkerékpár-rajongó
lepte a labdarúgó stadiont május
19-én. 

Mindannyian a legújabb és sokféle
extrákkal ellátott vasparipákra vol-
tak kíváncsiak. Természetesen a
motorosokra is, akik nem minden-

napi hobbi és életmód képviselŒi.
Sokan vertek sátrat a vendégek kö-
zül, és így igazi tábori hangulatban
tölthették el a három napot a moto-
rosok is. Sok volt az érdeklŒdŒ,
szombaton például a motoros-fel-
vonulás miatt egy idŒre szinte meg-
állt az élet, hiszen rengeteg helyen

szembesültek az érkezŒk forgalom-
eltereléssel és lezárt utakkal. A 
legélvezetesebb talán az volt, ami-
kor felsorakozva száguldottak végig
a környezŒ falvakban és városok-
ban – szinte teljesen megbénítva a
közlekedést. Mi is csaknem negyed
óra várakozás után tudtunk gépko-

csival továbbhajtani. De ennek a
szenvedélynek a légköre szinte leír-
hatatlan. Miként azt is, ahogy a mo-
torosok hangos dudálással és inte-
getéssel köszönték meg türelmün-
ket. És érdeklŒdésünket.

(und)

Motorcsodák nagyközségünkben A szerzŒ felvételei
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Gyorsleltár idényzárás elŒtt
Az már két fordulóval a nyugat-
szlovákiai III. liga 2006/2007-es
bajnoki évfolyamának befejezése
elŒtt nyilvánvaló, hogy a mezŒny
bŒsi újonca az élvonalban zárja a
pontvadászatot.

A Szaban Tibor edzŒ vezette Duna-
partiak helytállása, csupán azok
számára jelenthet meglepetést, akik
nem ismerik a háttérben zajló szín-
vonalas szakmai munkát, a Liszkay
Tibor klubelnök vezette tisztségvi-
selŒk munkastílusát, tempóját.
Ugyancsak sokat nyomott a latban a
BŒsi Községi Hivatal anyagi támo-
gatása, a helybeli cégek, magánvál-
lalkozók önzetlen segítsége. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni a bŒ-
si és a környékbeli futballínyencek
részérŒl megnyilvánuló, egyre na-
gyobb érdeklŒdést. A parkerdei fut-
ballpályán lejátszott párharcokon
átlagban félezer szurkoló buzdí-
totta kedvenceit. A derbiken pedig
nyolcszáz drukker megjelenése sem
számít már meglepetésnek. A 28.
forduló után a nagyközséget képvi-
selŒ kollektíva 45 ponttal (11 gyŒze-
lem, 8 döntetlen, 9 vereség, 35:34-
es gólkülönbség) a hatodik helyrŒl
várja a hajrát, még mindig jó esély-
lyel pályázik az elŒbbrelépésre.
Egyébként még mindig él a remény
arra, hogy a Csallóközt képviselŒ
csapatok jobbika legyen. Természe-
tesen ehhez meg kellene elŒznie 
nagy riválisát, a somorjai STK együt-
tesét. „A sikeresnek értékelhetŒ 
idŒszak legfontosabb összetevŒit
boncolgatva el kell mondani, hogy
Szaban Tibor személyében kiváló
stratéga irányítja a csapatot. Az egy-
kori élvonalbeli futballista, aki kül-
földön is letette névjegyét, az

erŒnléti edzések nagy tudora. Egy-
ben kiváló pszichológus, képes fel-
tüzelni védenceit. További nagy po-
zitívuma, hogy sikerorientált. A gya-
korlásokon nem lazsálhatnak futbal-
listáink. Senkinek nincs bérelt helye
nála. Ezek olyan tulajdonságok, me-
lyek nélkül még a legjobb futballis-
tákkal rendelkezŒ együttes sem le-
het eredményes“ – kezdte az idény
végi mérlegvonást Liszkay Tibor. El-
mondta, elŒnyükre szolgált, hogy a
játékosállományt zömmel hazai és
környékbeli labdarúgók alkotják.
Olyanok, akik volt állomáshelyükön

olykor bizony méltatlanul kerültek
mellékvágányra. Esetleg rangon
alulinak tartják, hogy a szomszédos
Ausztriában, egy nevenincs csapat-
nál légióskodjanak, visszafejlŒdje-
nek. „Ãket még fıti a bizonyítási 
vágy, amit nálunk megfelelŒ edzŒi
ráhatással sikerült a kollektíva szol-
gálatába állítani. Jónak mondható
az edzéseken való megjelenés is.
Természetesen a játékoskeret kiala-
kításához, a gyakorlások, a nyári és
a téli felkészülési idŒszak megfelelŒ
feltételeinek, az orvosi ellátás, a re-
generációs lehetŒségek biztosításá-

hoz nem csupán megfelelŒ szakmai
és szervezŒ munkára van szükség.
Ezen a szinten a megfelelŒ anyagi
háttér kialakítása nélkül nem lehet
eredményes egy színvonalas pro-
dukciót szavatolni igyekvŒ klub. Eb-
ben oroszlánrészt vállalt Fenes Iván,
községünk sportkedvelŒ polgár-
mestere, a képviselŒ-testület, illetve
további szponzoraink is. Köszönet
érte. Bízom a sikeres végjátékban a
további eredményes, nézŒcsalogató
folytatásban” – fejezte be értékelé-
sét a klubelnök.

(ágh)

Csicsay mesterhármasa
Csicsay Kornél triplájával, melyet
egyébként öt perc (62-67.) lefor-
gása alatt produkált, simán gyŒz-
ték le a III. liga nyugat-szlovákiai
csoportjában a bŒsiek vasárnap
délután párkányi riválisukat.

„Egy ízben már volt ilyen feledhe-
tetlen élményben részem. Akkor
még az V. ligában futballoztam és

a dióspatonyiak mezét viseltem. A
vágpattaiak kapujába – középhát-
védként – ugyancsak háromszor
találtam be“ – lapozott a múltban
a Szaban-legénység befejezŒ csa-
tára. Ezúttal a második gólom volt
a leglátványosabb. Örültek a tár-
sak, a nézŒk. Természetesen én is
boldog, nagyon boldog voltam.
Ráadásul eloszlattuk a kételyeket,

ugyanis a meccs elŒtt sokan azt
rebesgették, hogy megkegyelme-
zünk a sereghajtó párkányiaknak,
pontosabban fogalmazva nekik
ajándékozzuk a pontokat“ – adta
közre élményeit, érzéseit a ruti-
nos futballista, aki egykor az Art-
media és a DAC mezét is viselte.
Mi azonban arra is kíváncsiak vol-
tunk, miért cserélte le a gólvágót

Szaban Tibor, a bŒsiek sikerková-
csa. „Kornél teljesítette feladát, já-
tékával produktivitásával egyaránt
elégedett voltam. Ugyanakkor le-
hetŒséget kínáltam a cserejátéko-
soknak is. Nem elég csupán edze-
ni, élesben is látni akartam, mire
képesek, tudnak-e élni a le-
hetŒséggel” – hangzott a tréner
focifilozófiája. (ái)
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