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SIHÍRMONDÓ
Nyolcmillió a tızoltóknak
Szép ajándékot kapott a fennállá-
sának 120. évfordulóját ünneplŒ
bŒsi tızoltószervezet. A helyi ön-
kormányzat sikeres pályázatának
köszönhetŒen uniós alapokból
nyolcmillió koronának megfelelŒ
összeget (265 551 euró) nyertek a
helyi szertár bŒvítésére és kor-
szerısítésére. 

A jó hírt Fenes Iván polgármester
jelentette be a képviselŒ-testület
ülésén. Aki érdeklŒdésünkre el-
mondta: – JelentŒsnek tartom ezt
az eredményt, elsŒsorban azért,
mert a jelenlegi tızoltószertárra
már ráfér a korszerısítés. Ennél is
lényegesebbnek tartom, hogy a
gazdag múltjához méltóan tevé-
kenykedŒ bajtársi közösség számá-
ra korunk elvárásainak megfelelŒ
körülményeket teremtsünk. Hivata-
losan is értesítettek bennünket, 
hogy pályázatunk sikeres volt, a
nyolcmillióhoz, ötszázaléknyi ön-
részt kell hozzáadnunk, amit termé-
szetesen vállalunk. Most következik
a nyilvános közbeszerzési eljárás,
amelynek az eredményét majd az
építésügyi- és régiófejlesztési mi-
nisztérium hagyja jóvá. Terveink
szerint a munkálatok jövöre, kora
tavasszal kezdŒdnek. A felújítás ab-
ból áll majd, hogy a tetŒt leszedik,
megemelik az alsó szintet, hogy a
korszerıbb és magasabb jármıvek
beférjenek. Lesznek természetesen
pihenŒ, különbözŒ raktár és több

más helyiség, a vonatkozó szigorú
elŒírásoknak megfelelŒen. A tetŒtér
alatti részen pedig közösségi helyi-
séget alakítunk ki, ahol továbbkép-
zéseket, valamint különbözŒ társas
rendezvényeket tarthatnak – tájé-
koztatott a polgármester. További
kérdésünkre elmondta, hogy jövŒre

minél hamarabb szeretnék kezdeni
a munkát. – Szeretnénk, ha az át-
építéssel és a korszerısítéssel a
jövŒ évi Szent Flórián napi ünnep-
ségre végeznénk. Rajtunk semmi
sem múlik, majd-nem minden attól
függ, hogy milyen lesz a legköze-
lebbi tél és mikorra tavaszodik ki

jövŒre. A szertár a FŒ utcán van, s
ha felújítjuk, akkor a környék és
nagyközségünk is szebb lesz, tızol-
tóink pedig eredményes munkájuk-
hoz méltó otthont kapnak, ami járá-
si elnökként is a szívügyem – tette
hozzá Fenes Iván.

Sz. J.

Ajándék Székelyföld szívébe
A bŒsi önkormányzat és a tızol-
tószervezet értékes ajándékkal
szeretne kedveskedni a csíkszent-
mihályiaknak. 

– A csíksomlyói búcsú elŒtt és
utána sokat beszélgettünk Kósa
Péter ottani polgármesterrel, aki

elmondta, hogy szeretnék Œk is
megalakítani a tızoltószervezetü-
ket. Abban a régióban nincs ha-
gyománya ennek az önkéntes te-
vékenységnek, eszközeik sincse-
nek. Ezért idehaza úgy döntöt-
tünk, hogy vásárolunk egy hasz-
nált, de mıködŒképes Aviát,

amelyet a járási szervezetünk se-
gítségével felszerelünk szívó-
nyomó pumpával, tömlŒkkel és
más eszközökkel is szeretnénk
felszerelni. Úgy tervezzük, hogy
Œsszel testvértelepülésünk név-
adójának búcsúján adjuk át szé-
kelyföldi testvértepelülés képvi-

selŒinek, ezen kívül pedig majd
szakmai segítséget is nyújtunk
nekik a szervezéshez, továbbá a
tızoltás elméleti és gyakorlati
tudnivalóinak elsajátításához –
tájékoztatott Fenes Iván.

Sz. J.

Ideje felújítani Undesser Tímea felvétele
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Idén mintegy harminc helyi polgár
személygépkocsikkal indult el
nagyközségünkbŒl a magyar ró-
mai katolikusok legnagyobb val-
lási és nemzeti ünnepére, amely-
nek különleges varázsa van. Fe-
nes Iván polgármester immár ti-
zennegyedszer kelt útra, miként
mások sem elŒször jártak a Szé-
kelyföld szívében levŒ Kegyhe-
lyen.

Legtöbben közülük testvértelepülé-
sünkön, Csíkszentmihályon szálltak
meg, ahonnan Eke József, CsörgŒ
Árpád doktor és több bŒsi a helybe-
liekkel együtt gyalog tette meg a
Nyereghez vezetŒ, csaknem húszki-
lométeres utat, méghozzá majdnem
végig szakadó esŒben. A felemelŒ
pillanatok, a szavakkal alig jelle-
mezhetŒ lelki értékek azonban min-
den megpróbáltatásért bŒven kár-
pótolták mindannyiukat.

A helyszínre érve boldogan csat-
lakoztak a  Kárpát-medencébŒl, a
Moldvából érkezett csángómagya-
rok, valamint Európa és a világ más
államaiból érkezett zarándokok ten-
geréhez. Jakubinyi György gyulafe-
hérvári érsek köszöntŒjében el-
mondta: egyházmegyéje az idén
ünnepli alapításának ezredik évfor-
dulóját. Kifejtette: a jubileumi év
„Krisztussal ezer esztendŒn át“ jel-
mondata, a magyar ferences rend
fennállásának 800. évfordulója, s az
a tény, hogy a ferencesek immár
700 éve Œrzik a csíksomlyói kegy-

helyet, az egybegyılteket önvizsgá-
latra készteti. A szentmisét Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek-
metropolita mutatta be. A katolikus
fŒpapot azért hívta meg a gyulafe-
hérvári egyházmegye ünnepi szó-
noknak, mert az erdélyi püspökség
hívei Szent Istvántól a román kon-
kordátumig, több mint 900 éven át,
a kalocsai érsekséghez tartoztak.

Bábel Balázs érsek szentbeszédé-
ben rámutatott: a Mária-imádat a
világ bármely tájáról érkezett ma-
gyarokat és más nemzethez tarto-
zókat is összeköti. Bınbánatra szó-
lította fel azokat, akik „2004 decem-
ber 5-én a nemzet összetartozása
ellen szavaztak vagy közömbösek
maradtak“. Az érsek a történelem
tanulságaiból kiindulva a jelen és a
jövŒ kihívásait elemezte. Abból in-
dult ki, hogy a magyarságot az el-
múlt ezer évben számtalanszor fe-
nyegette a megsemmisülés veszé-
lye, mégis megmaradt. Ma is vál-
ságban van a világ, és benne a ma-
gyar nemzet is megpróbáltatásban
él. A magyarországi élet gondjai és
bajai kivetülnek a világ összes ma-
gyarjára, de a magyarság, minden
megosztó szándék ellenére, egyet-
len nemzetet alkot – hangoztatta.

A katolikus fŒpap szerint manap-
ság sokan csak a gazdasági gondo-
kat észlelik, a mélyebbre tekintŒk
viszont az erkölcsi válságot is lát-
ják. Ez utóbbinak oka, hogy az újko-
ri ember elveszítette  Istenhitét, er-
kölcsi érzékét, korrumpálódott

minden, az emberiség értékválság-
ba jutott, amelynek körülményei
között a a pénz az egyedüli mérce.
A pénzimádatból pedig a legnehe-
zebb kigyógyulni – hangsúlyozta a
fŒpap, aki bírálta a társadalmi igaz-
ságtalanságot is. Úgy vélte: az ál-
dozatos munkakörökben dolgozó
emberek – tanítók, ápolók vagy plá-
za dolgozók – egy hónap alatt nem
szereznek annyi jövedelmet, mint e
világ gazdagjai egy óra alatt, akik
jókor vannak jó helyen. 

Bábel Balázs érsek éles szavak-
kal ostorozta a családok támogatá-
sának visszaszorulását és a szexu-
ális másság iránti toleranciát. Sze-
rinte jelenleg „az emberiség
Œssejtjét, a családot rombolják,
minden más együttélést fel akar-
nak emelni a családnak a rangjá-
ra“, miközben „a családok támoga-
tása csökken“, helyzetük egyre ne-
hezedik, „növekszik az abortuszok
száma“, a „maradék ifjúságot
megrontják“ és „még a prostituál-
tak is kapnak újabban állami támo-
gatást“.

– Mindenhova beszivárog az új
kór, a „gender program“, hogy min-
denki döntse el szabadon, hogy 
férfi-e vagy nŒ, homoszexuális,
transzszexuális, transzvesztita vagy
heteroszexuális. Mindegy, döntse el
szabadon. Aztán, ha ez sem elég, 
elŒször az enyhe kábítószereket
ajánljuk nekik, aztán a nehezebbe-
ket, hiszen ez jövedelmet hozhat az
államnak. Eddig mindig azért tud-

tunk felemelkedni, mert többen
születtek, mint meghaltak. Mára
megfordult ez a rend. Föl kell éb-
rednünk, mert a családokat, fiatal-
jainkat tudatosan rontják meg, ki-
haló nemzet leszünk, s majd „más
hon áll a négy folyó partjára, más
szózat, máskeblı nép“ – mondta
homíliájában.

Megoldásképpen, a jövŒre nézve
az érsek a társadalmi és a keresz-
tény szolidaritást, az összefogást,
egymás megsegítését, a felebaráti
szeretetet ajánlotta. – Legyen gon-
dunk a szociálisan rászorulókra,
ezekbŒl a parancsokból fejlŒdött ki
az irgalmasság testi és lelki csele-
kedete, amely Európát keresz-
ténnyé tette. Ha ezek megvalósítá-
sára törekszünk, nemzetünk meg-
maradhat, újjászülethet – mutatott
rá szentbeszédében. A végig esŒ-
ben zajló szertartás a pápai, a ma-
gyar és székely himnusz eléneklé-
sével ért véget. 

Akik nem jutottak el az idén Csík-
somlyóra, azok a Duna Televízió élŒ
adásának köszönhetŒen lélekben és
látványban ugyancsak részesei le-
hettek a pünkösdszombati áhitat-
nak. A kamerák többször mutatták
a bŒsieket is, akik idén is felemelŒ
érzésekkel, lelkiekben tovább gaz-
dagodva tértek haza a hosszú és
ezúttal is emlékezetes útról. S azzal
az elhatározással, hogy ha lehetsé-
ges, akkor jövŒre és azután is ott
lesznek a pünkösdi búcsún.

ssy

BŒsiek  Csíksomlyón és
a Duna Televízióban

Százezrek a világ minden tájáról Archív felévétel
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Nagyapja is tızoltó volt,
unokái is azok!
Ruganyos léptekkel érkezik, s
amikor megkérdem, hány éves,
büszkén vágja rá, hogy „május 31-
én töltöttem be a hetvenötöt“.
Bott András inas korától tızoltó,
aminek így önmagában nincs kü-
lönösebb hírértéke, hiszen BŒsön
sokan mondhatják el ugyanezt ön-
magukról, ezért van százhúszéves
hagyománya és tiszteletet paran-
csoló jelene a lánglovagok helyi
szervezetének. Azzal azonban már
kevesebben büszkélkedhetnek, 
amit beszélgetŒpartnerem említ: 
– Gyermekeim és egy híján minden
unokám is tızoltó! De az volt az
apám és anyagi nagyapám, Nagy
István is! – közli öntudatosan.

Hat évtizede
Bandi bácsi csaknem hat évtized-

del ezelŒtt a kovácsmesterséget ta-
nulta ki helyben, unokabátyjánál,
Kun Vazulnál. „Az ülŒnek akkor már
szólnia kell, amikor kel fel a paraszt,
hogy tudja, hol kell a lovát patkol-
nia!“ – mondogatta a mesterem,
akinek az édesapja BŒsön a múlt
század negyvenes éveiben tızoltó-
parancsnok volt. – ElŒször kül-
döncként találkoztam késŒbbi baj-
társaimmal, akikhez különbözŒ pa-
pírokat vittem aláírásra, máskor
meg értesítŒket. Aztán én is belép-
tem.  Méghozzá 1949-ben, amikor
a helyi szervezet megalakulásának
75. évfordulóját ünnepelte. Emlék-
szem, hogy a nagyhídnál lovas

fecskendŒkkel tartottunk bemutatót
– emlékezik vissza.

Sokfele dolgozott. Az ötvenes 
évek legelején mesterével beléptek
az éppen alakuló földmıves-szö-
vetkezetbe, aztán 1954-ben beruk-
kolt, DomaÏlicére. Olyan tényt említ
ezután, amirŒl talán még a történé-
szek sem tudnak: – Két évvel
késŒbb a dél-szlovákiai magyarokat
nem engedték haza, mert attól fél-
tek, hogy részt veszünk a magyar-
országi forradalomban. Ezért az 
egyik osztravai bányába vittek vala-
mennyiünket, ahonnan csak 1957
végén tértem haza, de csak rövid
ideig, mert  rövidesen visszatértem
Észak-Morvaországba, ahol 1961-
ig dolgoztam. BŒsi feleségemmel
családot alapítottam, építkeztem,
sok pénz kellett ahhoz, már akkor
is, még kölcsönt is vettem fel – ma-
gyarázza. Volt tehergépkocsi-ve-
zetŒ is az erdészetnél. A hatvanötös
kulcsodi gátszakadás után  pedig a
töltéseket erŒsítette különleges be-
toninjekciókkal. KésŒbb tehenész-
ként  meg karbantartóként is dolgo-
zott a helyi állami gazdaságban.
1994-ben ment nyugdíjba.

Két nagy tız
– Emlékszik-e nagy tüzekre

BŒsön? – faggatom tovább. Rövid
gondolkodás után válaszol: – Ha
nem tévedek, akkor 1949-ben le-
égett a Csiliz-soron Izsmán Mihály
háza. Akkor még úgy jeleztek, hogy

félreverték a három harangot, mi
pedig rohantunk a nagy füst irányá-
ba. Én húzattam lovon a fecskendŒt,
aztán visszaügettem a másikért. 
Aztán hordókat tettem a kocsira, s
megtöltöttem vízzel a CsilizbŒl, mert
az egyik szivattyú nem szívta, csak
nyomta ki a vizet. Mire odaértünk,
már majdnem porig égett a kigyul-
ladt épület, de legalább a gróf Sán-
dor házát meg a többit megmentet-
tük, pedig azok is nádfedelesek vol-
tak. Még egy nagy tızre emlékszem,
amikor Nagy Ferencék pajtája gyul-
ladt ki, valamikor a múlt század hat-
vanas éveiben. Akkor már voltak jó
fecskendŒink meg valami rozoga
járgányt is kaptunk – meséli. Öt
gyermeke közül András kamionos,

Csaba villanyszerelŒ, Szabolcs bá-
dogos, Zsuzsa a pozsonyi Duna ut-
cai gimnáziumban érettségizett,
Adrienn Somorján végzett szakács
szakon. Mindannyian tagjai a tızol-
tószervezetnek, miként az öt uno-
kája is. Csak Tamás, a legidŒsebb
unoka a kivétel. Ã inkább a népi
táncokat szereti, tagja a helyi együt-
tesnek.

– Jó bajtársi közösség a helyi
tızoltószervezet. Hetente összejá-
runk, ha kell, akkor értéket, ember-
életet mentünk, máskor pedig be-
szélgetünk, a fiatalabbak gyakorol-
nak. Nagy öröm számomra is, hogy
jövŒre korszerıbb és tágasabb lesz
a szertárunk – közli elégedetten.

Nem szeret utazni
Nyugdíjasként ritkán utazik, pe-

dig a fia hívja, menjen el vele egy-
szer Törökországba. – Pestnél mesz-
szebb sosem jártam külföldön, s
nem is fogok. Inkább bütykölgetek
odahaza. Szerszámokat élesítek,
mindenféle javításokat végzek, kerí-
téseket húzunk ki, van még egy ló
is a községben, azt is patkolom. Fi-
aimmal közös mıhelyünk van, ahol
legutóbb kicsinosítottuk a régi lo-
vas meg a motoros fecskendŒket
és a LIAZ tızoltóautót. Büszkén
szemléltem, mennyire csillogtak a
jubileumi felvonuláson, ahol díszru-
hában rézcsákóban feszítettem én
is.  Hát ennél aligha van nagyobb
boldogság! Hiszen három Bott-
nemzedék képviselŒi meneteltek a
sorban. Gyermekeim és az unokáim
követtek, mint egykor én, az édes-
apámat és az egyik nagyapámat.

Szilvássy JózsefJó eljárni hetente a szertárba Fogas Ferenc felvételei

A családi hagyomány nem szakad meg
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A jó tájképpel együtt lehet élni
A magát csak természetfestŒnek
tartó ismert csallóközi képzŒmı-
vésszel, CsörgŒ Zsuzsával nemrégi-
ben zárult bŒsi, sorrendben immár
hatvanadik(!) önálló tárlata után a
mesterségével járó minden strapá-
nak kitett dunaszerdahelyi panel-
lakásában beszélgetünk. Jó han-
gulatban, fesztelenül s természe-
tesen tegezŒdve, hiszen közel fél
évszázada a dunaszerdahelyi gim-
názium ugyanazon osztályának
padjait koptattuk mindketten.

 Igaz-e, hogy az utolsó önálló ki-
állításod volt ez a mostani?
– Igen, a kerek szám miatt ez is
megfordult a fejemben. Hiszen a hat-
van, ahogy mondani szokták, még
gombócból is sok. Mindenesetre
most egy kicsit pihenni akarok, a
családomnak élni, az unokáimmal
foglalkozni. Meg persze feltöltŒdni,
mert a festészet útján, úgy látszik
nem lehet leállni. Már most, a bŒsi
ünnepségen polgármesteri invitálást
kaptam a FelsŒ-Csallóközbe, hiszen
Illésházán és a környékbeli kisközsé-
gekben még tényleg nem állítottam
ki, s magánemberek is felkerestek
már a napokban újabb megrendelé-
seikkel…
 Ugorjunk vissza a kezdetekhez:
a családban korán munkára fogott
bŒsi kislányként hogyan kerültél te
a képzŒmıvészet bıvkörébe?
– Gyerekkorom óta rajzolok és fes-
tek, kisiskolás koromban a legjobb
rajzoló voltam az osztályunkban, a
munkáimat mindig kitették köz-
szemlére a suliban. S én ezt a termé-
szet által kapott adottságot igyek-
szem azóta is maximális mértékben
fejleszteni, mindazonáltal sosem
gondoltam volna, hogy én valaha is
számon tartott festŒ leszek és a
munkáimat kiállításokon fogják be-
mutatni. 
 Autodidakta vagy, az önképzés
milyen útjait jártad be?
– Én elsŒsorban az élet iskoláját jár-
tam ki. A szakmai dolgokkal csak
képzŒmıvészeti táborokban szem-
besültem, ott lestem el, tanultam
meg mindazt, amit érdekesnek és
fontosnak tartottam a magam szá-
mára. A könyvekbŒl, szakirodalom-
ból és a kiállítótermekbŒl persze a
festészet modernebb, elvontabb, 
vagyis kevésbé természetelvı kifeje-
zésmódjaival, a különféle izmusokkal
is megismerkedtem, de elég hamar
rájöttem, hogy ezt a manapság olyan
divatos absztrakt mıvészetet én nem
tudom mıvelni. Arra, úgy látszik, kü-
lön karakter kell. Én a természetbe
vagyok szerelmes, gyermekkoromat
is a Dunánál és a szántóvetŒ paraszt

édesapámmal a határban töltöt-
tem…
 Az általam is ismert képeid ta-
núsága szerint nagy-nagy tisz-
telŒje vagy különösen a fáknak.
Méltatóid nem egy tárlatnyitódon
idézték is ezzel kapcsolatban Tóth
Árpád megindító verssorait: „Ó,
nézd a furcsa, ferde fát, / Mint haj-
lik a patakon át, / Ó, lehet-e, hogy
ne szeresd, / Hogy benne társad ne
keresd? / Már ága között az arany
napot / Nem tartja, madara elhall-
gatott, / Virága nincs már, sem
gyümölcse, / Ã mégis áll, az alkony
bölcse…”
– Igen, azok az én igazi szerelmeim.
Egyszerıen megláttam a fában a
gyönyörıséget, az öreg fában az 
egész, hasznosan eltelt életét. Ezért
ébresztenek bennem megkülönböz-
tetett tiszteletet.
 Eme erŒs kötŒdéseken, vonzal-
mon túl akadtak-e konkrét alko-
tók, akik a természetfestészet felé
terelték törekvéseidet?
– Ilyen vonatkozásban elsŒsorban
magyarországi természetfestŒket
említhetnék, például a legnagyobb
mestert, Csergezán Pált, aki már
meghalt, Murai Róbertet, Balogh Pé-
tert, vagy a gyŒri Valackai Erzsébe-
tet, akivel sokat találkoztam szemé-
lyesen is.
 A kezdeti idŒkben amatŒr
képzŒmıvészekkel abszolvált sok-

sok csoportos kiállítás után mikor
jutottál el az elsŒ önálló bemutat-
kozás lehetŒségéhez?
– Nyolcvanhét februárjában, még-
pedig az ismert csicsói fafaragó,
Nagy Géza jóvoltából, aki az ottani
kastélyban rendezett a munkáimból
kiállítást. Attól féltem, hogy a kutyát
sem fogja érdekelni, az idŒjárás is
pocsék volt, köd, havas esŒ, ehhez
képes annyian voltak a megnyitón,
hogy alig fértek el. Talán ez az élmény
adta a bátorságot, hogy a továbbiak-
ban aztán évente egy-két alkalommal
közönség elé tárjam a képeimet. 
 Néhány évvel késŒbb aztán egy-
fajta mentorod is támadt a mıvé-
szetpártoló dunaszerdahelyi peda-
gógus, iskolaigazgató Molnár Ilo-
na személyében… 
– Ã az, aki kiterjedt ismeretségei és
remek szervezŒkészsége folytán, 
hogy úgy mondjam, szélesebb kör-
ben is „beindított”. Valójában neki és
a kapcsolatainak köszönhetŒen állít-
hattam ki aztán Budapesten, Salgó-
tarjánban, Bécsben, a németországi
Kölnben és másutt. Ica nélkül való-
színıleg sokkal szıkebb körben és
kisebb településekre jutottam volna
csak el. Noha én ez utóbbit is módfe-
lett becsülöm, hiszen a kisebb falvak
lakói talán azért éreznek spontán
vonzalmat a képeim iránt, mert Œk
eleve természet közelibb környezet-
ben élnek, mint a városlakók.

 Hova mindenhová jutottak el a
képeid az eltelt évtizedekben?
– Európa tizenhárom országába,
aztán Kanadába, és még Ausztráliá-
ban is van belŒlük negyvenkét darab.
Oda például kizárólag téli tájképeket
vásároltak tŒlem a csallóközi elszár-
mazottak, merthogy náluk állandóan
meleg van.
 Apropó, képeladás! Tavaly neves
csallóközi pályatársad, Szkukálek
Lajos egy hasonló beszélgetés so-
rán elárulta, hogy bár Œt tényleg 
a szürrealisztikus vásznai, vagy 
ahogy maga fogalmazott, az „agya
ment dolgai” tették ismertté, de
mint festŒt a tájképek tartják el.
Meg lehet élni a tájképekbŒl?
– Bár a képzŒmıvészeti alkotások
közül talán tényleg a tájkép a legjob-
ban eladható, létezni ugyan lehet be-
lŒle, de fényesen megélni nem. Én
például a képeladásból származó
hasznot állandóan visszaforgatom a
festészetbe. Arról már nem is beszél-
ve, hogy közben, amolyan mıtermi,
alkotói terrénumnak használva, fo-
lyamatosan lestrapálom az egész la-
kást. De nincs más választásom.
Dolgoznom kell, mert visszajáró vá-
sárlóim vannak, akik ebbe ráadásul a
rokonságukat és az ismerŒseiket is
bevonják, mondván, hogy nálam
szerencsés esetben ötven– vagy het-
venszázalékos áron is hozzájuthat-
nak egy-egy szép képhez. Én tényleg
méltányolom azt, ha valaki mondjuk
évfordulós ajándéknak viszi a képe-
met. Mert lehet bármilyen gazdag
csomaggal kedveskedni valakinek,
az elŒbb-utóbb elfogy. S nem marad
emlék. Egy falra kiakasztott tájképpel
azonban nagyon sokáig együtt lehet
élni.
 S végezetül: úgy tudom, hogy az
eddigi munkásságodat az elismerŒ
szakmai visszhangon túl csallóközi
fŒiskolások már szakdolgozatok-
ban és évfolyammunkákban is mél-
tatták, 2002-ben pedig díszpolgá-
rává fogadott téged szülŒfalud,
BŒs nagyközség önkormányzata, 
olyan ismert személyiségek mellé,
mint Habsburg Ottó, illetve a falu
utolsó grófi kegyurának egyik ma
is élŒ németországi leszármazott-
ja. Elégedett vagy?
– Nos, e nagyvonalú méltányolás
tekintetében feltétlenül. Én a szülŒfa-
lumhoz mindig rajongással viszo-
nyultam. Méltányos, már-már szim-
bolikus áron adtam képeimet a falu-
vezetésnek, ha valamilyen ajándéko-
zásra kellettek. De Œszintén remé-
lem, hogy a díszpolgárságom nem
ennek viszonzásáról szól: egyszerı-
en büszkék rám!

Bereck József

A mıvésznŒt jubileumi tárlata alkalmából Fenes Iván köszöntötte
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Ünnepeltek a tızoltók
Május 3-án tartották a községben
a Szent Flórián járási-, és a BŒsi
Önkéntes Tızoltószervezet meg-
alakulásának 120. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepséget.
Ezen a napon mutatták be a helyi
önkéntesek történetét feldolgozó
kiadványt is.

Ahogy huszadik éve mindig, idén is
már délelŒtt elkezdŒdött az ünnep-
lés. ElŒször Fenes Iván polgármes-
ter köszöntette a hivatalban az egy-
begyılt hivatásos és önkéntes
tızlovagokat, valamint testvértele-
püléseik, Enese és FelsŒvámos pol-
gámesterét és a többi meghívott
vendéget. Tiszteletét tette Csáky
Pál, az MKP elnöke, valamint Beré-
nyi József és Miklós László parla-
menti képviselŒk is. A tızoltók
védŒszentje tiszteletére összese-
reglett tömeg aztán a somorjaiak
fúvószenekara kíséretében vonult a
FŒ utcán a Kálvária dombra. Itt a
koszorúzási ceremónia után szent-
misén vettek részt a jelenlévŒk. A
délutáni ünnepi programok jobbára
már a bŒsi önkéntesek jubileumi
évfordulójáról szólt. Az utcai felvo-
nulás során a tızoltóság szinte
összes gépjármıvét bemutatták,
kezdve a legrégebbi tızoltókocsik-
tól egészen a mai, legmodernebb
Mercedes mentŒautókig. A lánglo-
vagok egyenruhái is hıen tükrözték
az adott korok bevetésre használt

öltözékeit. A hatalmas tömeg átvo-
nult az Amade parkba, ahol elŒbb
ünnepi köszöntŒket hallhattunk,
majd kitüntetéseket adtak át a pél-
dás munkáért, a szolgálatért, vala-
mint elŒléptették azokat, akik több
évtizedes önfeláldozó munkával se-
gítették a bŒsi önkéntesek munká-
ját. Emlékplakettet kapott a község
két díszpolgára, Gróf Deym László

és CsörgŒ Zsuzsa is. A délután to-
vábbi része majális jelleggel folyta-
tódott: tızoltó-bemutatót tartottak,

valamint kultúrmısor szórakoztatta
a szépszámú közönséget.

und

20 éves szolgálatáért: Vida Csaba, Csiba Barnabás, Bábics Lajos. 30
éves szolgálatáért: Bíró Károly, Gróf Árpád, BroÏek Miroslav, BroÏek
Iván, Fodor Imre, Soós Tibor, Nagy Imre, Darnai Zoltán. 40 éves szol-
gálatáért: Darnai István, Gróf Irén, Barczi Rozália, Bodo Éva, Nagy
Irén, Patasi Gáspár, Ing. Demián István. 50 éves szolgálatáért: Bott
Béla, Darnai András, id. Varga István, Nagy József, id. Bott András, Mé-
száros Árpád. 60 éves szolgálatáért: CsörgŒ András. Kitüntetés a
példás tevékenységért: Bott Szabolcs, Bodó Anton, Csóka György,
Bott Csaba. Kitüntetés érdemeikért: CsörgŒ András, id. Varga István,
Mészáros Árpád, Darnai Zoltán, BroÏek Miroslav, BroÏek Iván. Kitünte-
tés a példás tızoltónak: id. Bott András, Darnai András,Bott Béla.
Rangemelések: Fenes Iván – rangidŒs felügyelŒ; Demián István – fel-
ügyelŒi. Rangemelés rangidŒs testületmesteri rangba: Id. Bott András,
id. Varga István, Darnai Tamás, Bott Szabolcs, Vida Csaba, Bott Béla,
Bodó Anton, Csóka György, Bott Csaba, Darnai Flórián. TörzsŒrmeste-
ri rang: Tomãala Ladislav. FŒtörzsŒrmester: Lipkovics László.

Hıségérdemrendet kaptak

Felvonulás a FŒ utcán A szerzŒ felvételei

Futás, ég a ház!

Négyen a kitüntetettek közül (balról): Bodó Anton, Bott Csaba, Bott
Szabolcs, Csóka György
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LŒttek a rendŒrnapon!

Kék füstbombák és hatalmas fegy-
verropogás kíséretében tették ár-
talmatlanná a veszélyes bınözŒt a
nagyszombati speciális alakulat
tagjai július 19-én, pénteken a bŒ-
si parkban.

A történet szerencsére nem valós,
csak a hagyományos rendŒrnap
kapcsán tartottak bemutatót az 
egyes rendvédelmi csoportok. A bŒsi
focipályát, majd a parkot több száz
gyerek és érdeklŒdŒ vette birtokba.
ElsŒként a zsolnai és a dunaszerda-
helyi kutyásrendŒrök mutatkoztak
be, majd Œket a kommandósok 
követték. Kétségkívül ez volt a nap 
egyik leglátványosabb és egyben a
leghangosabb része is. Nagy figye-
lem kísérte a tızoltókat, majd a lo-
vasrendŒröket is, akiket fŒként tö-

megek oszlatásra, illetve nehezen
megközelíthetŒ helyeken vetnek be.
Valamennyi rendŒrségi alakulat fel-
vonultatta munkája során használt
jármıveit: hajókat, motorbiciklit, 
autókat. A Komplex MentŒszolgálat
például két kutatómotorral érkezett,
amit fŒként eltınt személyek felku-
tatására használnak, egy katasztró-
fa-elhárításra alkalmas kisterherau-
tóval, két terepjáróval, amivel az
egységeik teljesítenek szolgálatot,
egy speciális mentŒ- és búvárhajó-
val, jet skivel és szállítókocsival. Cul-
ka János, a mentŒszolgálat ügyve-
zetŒje lapunknak elmondta munká-
juk egyik specifikus része az eltınt
személyek utáni kutatás. Egy nem-
régi sajnálatos esetet említ, ahol egy
11 éves kisfiú fulladt vízbe. A nyárra
való tekintettel fŒleg arra figyelmez-

tetné a szülŒket, hogy figyeljenek
jobban a gyerekre. Igyekezzenek
csemetéjüket színes, és ne terep-
színı ruhába öltöztetni, hiszen a
zöld szín nehezíti a keresést. Ügyel-
jenek arra is, hogy kánikulában ne
ugráljanak felhevült testtel a vízbe,
ez ugyanis görcsöt, majd fulladást
eredményezhet. Fontos, hogy eltı-
nés után ne a szülŒk próbáljanak a
gyerek nyomára bukkani, hanem
azonnal jelentsék a rendŒrségnek.
Ilyenkor ugyanis minden perc élet-
mentŒ lehet. Culka felhívta a figyel-
met az idŒs emberek fokozottabb
védelmére is.

A rendŒrnap kapcsán beszélget-
tünk Both Péter rendŒrparancsnok-
kal is. Elmondta, látványosan meg-
nŒtt a szakma iránt érdeklŒdŒk szá-
ma, ami egyrészt a gazdasági vál-
ságnak, másrészt pedig annak is be-
tudható, hogy valamelyest emelke-

dett a kezdŒ rendŒrök fizetése. Az 
egyes osztályok – egy kivétellel –
most eléggé telítve vannak. „A vizs-
gálati részlegen van még szabad ál-
lás, ám jelentkezŒ sajnos nincs. Ide
ugyanis egy tavalyi belügyminisztéri-
umi rendelet alapján csak szakképe-
sített, RendŒrtiszti FŒiskolával ren-
delkezŒ szakembert vehetünk fel“ –
árulta el. No és a hölgyek sem lelke-
sedhetnek túlzottan, Œk egy idŒre le
is tehetnek az álmukról, hogy a kö-
zeljövŒben rendŒrök lesznek. A járá-
si rendŒrkapitányság ugyanis egye-
lŒre nem tervezi, hogy a gyengébbik
nem képviselŒi közül bárkit is felve-
gyen az állományába. Még a vizsgá-
lati osztályra sem. A nap további ré-
szében vetélkedŒk, versenyek és
maguk a rendŒrök szórakoztatták a
kilátogató gyerekeket. und

Bevetésen a kommandósok

A nagyszombati lovasrendŒrök bemutatója

Tızoltók akcióban: oltás után bontás A szerzŒ felvételei
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Ünnepelt a Csemadok 

BÃS – A borongós idŒ ellenére
több százan jöttek el vasárnap, jú-
nius 28-án, a Csemadok Kulturális
Ünnepélyre és Szövetkezeti Nap-
ra. 

A millecentenáriumi emlékmınél le-
rótták kegyeletüket és elhelyezték
koszorúikat a megjelentek: a bŒsi
önkormányzat nevében Fenes Iván,
polgármester, Heizer Ferenc alpol-
gármester, Nagy Anikó, hivatalve-
zetŒ, aki egyben a helyi alapszerve-
zet elnöke is, Varga László, a Cse-
madok területi választmányának el-
nöke, az országos szervezet alelnö-
ke Mézes Rudolf, a Csemadok
MıvelŒdési Intézet igazgatója, Hu-
szár László, valamint a dunaszerda-
helyi Jednota COOP alelnöke, Juhos
József. A kulturális egyesület meg-
alakulásának 60. évfordulója alkal-
mából a meghívottak fejet hajtottak
a klub bejárata mellett elhelyezett

emléktáblánál is. Az ünnepség to-
vábbi része már az Amade Parkban
zajlott, ahol gazdag és sokszínı
program közül választhattak a kilá-
togatók. ElsŒként Fenes Iván pol-
gármester intézett néhány szót a je-
lenlévŒkhöz. Beszédében utalt a
nemzeti hovatartozás és a magyar
kultúra ápolásának fontosságára,
majd említést tett az utóbbi évtize-
dek, évek fontosabb politikai válto-
zásairól: a vasfüggöny két évtized-
del ezelŒtti lehullásáról és Szlovákia
öt évvel ezelŒtti úniós csatlakozásá-
ról. Beszédében fontosnak tartotta
kihangsúlyozni a negatívum jelen-
ségeket is, például azt a riasztó ada-
tot, hogy a szlovákiai magyarok szá-
ma mostanra több mint ötvenezer
fŒvel lecsökkent. „Meg kell tennünk
azért mindent, hogy a nemzeti iden-
titásunk megmaradjon, s hogy
anyanyelvi oktatásban részesülhes-
senek gyerekeink, unokáink“ – je-

lentette ki Fenes. Hatalmas ováció
fogadta a magyarországi sztárven-
déget, Zoltán Erikát, aki csaknem
egyórás koncertet adott a közön-
ségnek. Felhangzottak legismertebb
slágerei, melyekkel annak idején, a
80-as évek végén robbant be a köz-
tudatba és a slágerlisták élére. Ãt
követték a fél éve Dunaszerdahelyen
mıködŒ tánciskolájának apró nö-
vendékei, akiket az izgatott szülŒkön
és családtagokon kívül a nézŒk is ki-
adós tapssal jutalmaztak. Az egész
napos rendezvény során bemutat-

kozott még a bŒsi Aranykert és TŒzi-
ke néptáncsoportok, a BŒsi Tánc- és
Tornastúdió, a környezŒ községek
népitáncosai, nagysikerı nótaéne-
keseink: Dóka Zsuzsa, Kosári Judit
és BŒsi Szabó László a Gipsy Virtu-
oso cigányzenekar kíséretével. Az
esti órákban pedig hazai magyaror-
szági sztárvendégek szereztek szó-
rakoztató perceket: az MC Hawer és
TekknŒ páros, valamint Ihos József.
Végül a Goldies zenekar adott elŒ
retro és latin-amerikai zenés mı-
sort. und

Verses mısor az óvodában
Szinte már hagyománnyá vált az
óvodák életében, hogy a jelentŒ-
sebb ünnepeket verses-zenés mı-
sor keretén belül teszik emlékeze-
tessé a szülŒk és az óvoda apraja-
nagyja örömére.

A TemetŒ Utcai Magyar Óvodában
sincs ez másképp. Csakhogy az idei
„anyák napja“ kicsit különbözött az
elŒzŒektŒl. Az óvoda mellett mıkö-
dŒ roppant szorgalmas szülŒi mun-
kaközösség és az önkormányzat
összefogásából „ünnepi ruhába öl-
töztek“ az óvoda ódon falai és termei
is. Ebben a csodálatosan felújított
környezetben (mesés függönyök,

szŒnyegek, vidám színekre festett
falak) a boldogságtól sugárzó em-
berpalánták „Örömünnep ez a
nap...“ címı gyermekdala hatványo-
zottan    igaznak tınt. A gyermekna-
pot viszont egy „kalózhajón“ ünne-
peltük. Bár ez a hajó nem úszik a ví-
zen, az elsŒ azok közül az udvari já-
tékok közül, mely az óvoda csodála-
tos zöld környezetét ékesítik. Sok-
sok jószándékú óvodabarát adako-
zásából vált valóra, ezúton is köszö-
net érte!  Kivitelezése Patasi Mátyás
asztalosmester ötletességét dicséri.
Reményeink szerint ezt újabb udvari
felszerelés követi majd, bízva abban,
hogy még sok éven át fog örömet és

jó szolgálatot tenni kisgazdáinak: a
gyerekeknek. Bár a naptárak nem
jelzik piros betıvel – az öröm színé-
vel – 2OO9. április 28-át, a TemetŒ
utcai óvodások számára ez a nap
mégis ünnep volt. Író-olvasó talál-
kozóra került sor Fellinger Károllyal,
Mátyusföldön élŒ költŒvel. Karcsi
bácsi – ahogy Œ mutatta be magát a
gyerekeknek humoros, nyíltszívı,
kellemes mezŒgazdászember, aki rá-
adásul saját bevallása szerint ember-
emlékezet óta vérbeli „fradi“ drukker
is. (Ezt zöld-fehér pólója igazolta.)
„SzélkergetŒ, kerek köpeny“ címı
kötetében található versei az egy-
szerıséget, a gyermeki tisztalelkı-

séget tükrözik. Az éltetŒ termé-
szetrŒl, napról, a virágokról, az álla-
tokról, a szülŒföldhöz való kötŒ-
désrŒl és az emberi gyarlóságokról
szólnak, de megtanulhatjuk belŒle
azt is, mi az az „uprepúpos“. Közvet-
lensége révén egyenes út vezetett 
a kicsik szívéhez, akik pillanatok 
alatt megszerették és befogadták Œt,
s bátran szerepeltek. A számunkra
legkedvesebb verseibŒl válogattunk
össze egy csokorra valót. Ã mindezt
nagy megelégedettséggel és végte-
len alázattal hallgatta végig. Viszon-
zásul dedikált verseskötetébŒl aján-
dékozott néhányat az óvodának.  

Húsvéth Veronika

A megjelentek elhelyezték koszorúikat a millecentenáriumi emlék-
mınél A szerzŒ felvételei

Zoltán Erika pillanatok alatt hangulatba hozta a közönséget
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Fontos a megelŒzés
Nagy érdeklŒdés mellett zajlott az
úgynevezett egészségnap, amit
június 23-án tartottak a mıvelŒ-
dési ház nagytermében. 

FŒszervezŒként a Dovera egészség-
ügyi biztosító kínált kedvezménye-
ket klienseinek, valamint az egész-
ségügyi ellátás lehetŒségeirŒl tájé-
koztatta a jelenlévŒket. Több gyógy-
eszközökkel foglalkozó cég tar-
tott bemutatót, például a Bemer, 
akik mágnes- és fényterápiás mód-
szerükkel ismertettek meg. Bokros
Rozália, bŒsi Bemer szaktanácsadó
lapunknak elmondta, terápiás me-
tódusukkal fokozni lehet a vérkerin-
gést, javítani az immunkrendszer
mıködését, az idegsejtek vezetŒké-
pességét. Ezzel aktiválható a szer-
vezet öngyógyító mechanizmusait,
így látványosan felgyorsul a beteg-
ségbŒl való felépülés. A csodaké-
szüléket egyébként igény szerint
kölcsönözhetik is a páciensek. A
dunaszerdahelyi székhellyel rendel-
kezŒ Regionális Közegészségügyi
Hivatal munkatársai pedig ingyenes
vércukor-, és koleszterinszint-, BMI
testömegindex- és vérnyomásmé-
rést végeztek. Sokan, fŒleg az idŒ-
sebb korosztályból igényelték a
prevenciós vizsgálatot. A dohányo-
sok pedig meggyŒzŒdhettek arról,

mennyi széndioxidot tartalmaz a
légzésük során kifújt levegŒ. MUDr.
Tóth Zoltán, a bŒsi BALNEO-MED
rehabilitációs és relaxációs központ
fiziátere a helyi alapiskolás gye-
rekek hátgerincét vizsgálta meg a
helyszínen. Mint mondta, nagyon
gyakori az iskoláskorúak körében a
hátgerincferdülés vagy a helytelen
testtartás. MegdöbbentŒ, hogy a
megvizsgált harminc tanuló közül
minden második érintett volt a be-
tegségben. Ãket egy következŒ
vizsgálatra hívta vissza rendelŒjébe.
Bemutatott nekünk egy úgynevezett
dinamikus ülésı széket, aminek az
ülŒrészét instabil felülettel látták el.
Ez kényszeríti a felsŒtest izomzatát
a helyes ülŒpóz felvételére. De
ugyanezt a célt szolgálja a sokak 
által ismert medicinlabda is. A szak-
ember elmondta, elsŒsorban a 
megelŒzésre kell nagy hangsúlyt
fektetni. A szülŒknek oda kell figyel-
niük csemetéik mozgására. Ha va-
lamilyen rendellenességet tapasz-
talnak, forduljanak szakemberhez.
A korai stádiumban felfedezett be-
tegség ugyanis teljes egészében
gyógyítható gyógytornával, esetleg
más terápiás eszközökkel, mint az
elektroterápia vagy a masszázs. 

und

Az anyanyelv ünnepe volt
Június 5-én immár 10. alkalom-
mal került megrendezésre a bŒsi
kultúrházban az Amade László
Anyanyelvi VetélkedŒ. Hagyomá-
nyosan több iskola 5-9. osztályos
tanulóit hívta meg erre a verseny-
re a Csemadok bŒsi alapszerveze-
te. A jubileumi évben a nyékvár-
konyi, pozsonyeperjesi és a bŒsi
Amadé László Alapiskola tanulói
versengtek.

A vetélkedŒ szóbeli feladatai a
nyelvhelyesség, a játszi szóképzés,
a nyelvi játék, szólások és szólásha-
sonlatok témakörét ölelték fel, míg
az írásbeli feladatok a szlovákiai
magyarság nyelvhasználatára, illet-
ve a helyesírás egy-egy problémá-
jára vonatkoztak. A háromtagú csa-
patok nagy lelkesedéssel érkeztek
és jó kedvvel távoztak. Az elsŒ kate-
góriában a bŒsiek nyerték el a ku-
pát. A nyertes csapat tagjai: CsörgŒ
Emese, Nagy Rebeka, Kún Fruzsi-
na.  FelkészítŒik Fikész Katalin, va-
lamint Horváth Renáta voltak. A

„nagyok” közül az eperjesiek vitték
el a pálmát, felkészítŒjük Varga De-
nisza joggal lehet büszke tanítvá-
nyaira. A „nagyok” nyertes csapatá-
nak tagjai: Czinege Ildikó, Hipik An-
na, Petrovics Dóra. A vetélkedŒ fel-
adatait Haluska Viola, a somorjai

Madách Gimnázium tanára dolgoz-
ta ki. Ã volt a zsıri elnöke is, rajta
kívül CsörgŒ Árpád állatorvos, illet-
ve György Mária tanító néni voltak
az értékelŒ bizottság tagjai, mind-
ketten a Csemadok alapszervezeté-
nek képviseletében. Minden részt-

vevŒ azzal búcsúzott, hogy jövŒre
újra itt találkoznak, hogy újabb kel-
lemes napot töltsenek el az anya-
nyelv jegyében. A legfontosabb
üzenete ennek a versenynek az, 
hogy anyanyelvünket ápolni, sze-
retni a legszentebb kötelesség. Az
volt egykor, az ma is. Ezért indult ez
a vetélkedŒ tíz esztendeje, hogy kö-
szönetet mondjon anyanyelvünk-
nek, ahogy Török Elemér írta:

„...anyanyelvem,
te édes-keserı, 
szépen zengŒ 
arany hegedı,
anyánk ajkán
drága ének:
köszönet
mindenért néked!”

Legyen még sokáig fŒhajtás és
tisztelgés ez a vetélkedŒ „felnevelŒ
nyelv-édesanyánk” elŒtt, s igazi ön-
feledt szórakozást jelentŒ találkozó-
ja több magyar tanítási nyelvı isko-
la tanulóinak. Haluska Viola

Sokan vettek részt az ingyenes szırŒvizsgálaton A szerzŒ felvétele

Jobbról a gyŒztes bŒsiek: CsörgŒ Emese, Nagy Rebeka és Kún Fruzsina
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Dübörögtek a motorok
Hatalmas érdeklŒdés mellett zaj-
lott a 7. motorostalálkozó május
22-24. között az Amade parkban. 

A rendezŒk elmondása szerint idén
csúcsot döntöttek, hiszen a tavalyi-
hoz képest jóval többen, becslések
szerint több mint 3000-en látogat-
tak ki a fesztiválra, ebbŒl körülbelül
500-600 volt a motoros. Sokan jöt-
tek külföldrŒl is, Magyarországról,
Csehországból, sŒt még Németor-
szágból is. Aki jegyet váltott, már
pénteken részt vehetett Deák Bill
Gyula kétórás, felejthetetlen kon-
certjén. A szombati mısor kétségkí-
vül leglátványosabb része a már ha-
gyományosnak számító motoros-
felvonulás volt, melynek során több
száz motorcsoda dübörgött végig a
nyékvárkony-dunaszerdahely-kar-
csa-dercsika-bŒsi útszakaszon. A

felvonulás miatt pihenŒre kénysze-
rült autótulajdonosok zöme türel-
mesen, jármıvét félreállítva várta
meg, míg elvonulnak az acélcsodák.
Idén kuriózumként egy kisrepülŒ is
kísérte utjukat, hogy madártávlatból
is megörökítse az eseményt. KésŒ
délután kezdŒdtek az attrakciók,
majd pedig kulturális és szórakozta-
tó programok amatŒr zenekarok fel-
lépésével, kolbászevŒ versennyel.
Este pedig többek között Monika
Agreby cseh énekesnŒ és a magyar-
országi rockbanda, az Ossian ze-
néjére tombolhatott a közönség. A
Mladá Boleslav-I Monika vonzó
megjelenésén kívül nem csak azért
volt érdekes színfolt, mert az Elán je
Elán elnevezésı énekverseny dön-
tŒse volt, hanem mert csallóközi
gyökerei is vannak, édesapja ugyan-
is nagymegyeri származású. und

Lesz körforgalom

Fenes Iván polgármester az ápri-
lis 24-i testületi ülésen beszámolt
arról, hogy körforgalom építését
tervezik a templom melletti útke-
resztezŒdésben.

Méretei és formája szerint ugyan-
olyan lenne, mint a somorjai. Az
önkormányzat a tervdokumentáció
elkészítésének költségeit fedezné
saját költségvetésébŒl, a körforga-
lom megépítésének kiadásait pe-
dig Nagyszombat megyétŒl igényli
majd a község. ElŒzetesen jóvá-
hagyták BŒs és a magyarországi Li-

pót községek tavaly december ele-
jén benyújtott EU-s elŒprojektjét
egy közös vízi összeköttetés, turis-
takomp kialakítására. A két önkor-
mányzatnak fél éve van, hogy kidol-
gozzák a komplett tervdokumentá-
ciót, 2010-tŒl pedig elkezdŒdhetne
a beruházás realizálása. 

Május 22-én ülésezett újra a helyi
képviselŒ-testület. A megnyitó után
új képviselŒ tette le hivatali esküjét
Dr. CsörgŒ Árpád személyében. Az
egyik önkormányzati tag, Dr.
Szekács Renáta ugyanis lemondott
mandátumáról, így a törvény értel-

mében az a jelölt lép a helyére, aki
a 2006-os helyhatósági választáson
a sorrend a legtöbb szavazatot sze-
rezte. A beiktatási ceremónia után
Fenes Iván polgármester bejelen-
tette, hogy a tızoltószertár felújí-
tására benyújtott EU-s pályázatuk
sikeres lett, így valamivel több mint
265 ezer eurót nyertek erre a célra.
A tervek szerint a munkálatok leg-
késŒbb jövŒ tavaszig megkezdŒd-
hetnek. Korszerısítik és bŒvítik is a
több mint egy évszázados hagomá-
nyokkal rendelkezŒ helyi tızoltók
székházát és szertárát.

A június 18-i plénumon Fenes
Iván polgármester számolt be arról,
hogy a Nagyszombat megyei ön-
kormányzat egy krízisalap létreho-
zása mellett döntött. Ezzel azoknak
a községeknek segítenének a jövŒ-
ben, akik valamilyen természeti
csapás (jégesŒ, árvíz) miatt károkat
szenvedtek. Így szükség esetén
azonnal támogatni tudnák a sújtott
területek önkormányzatait. A válsá-
galapba a települések fizetik be
évente a lakosonkénti 0,50 eurót.
BŒs is csatlakozott ehhez a kezde-
ményezéshez. A plénum további ré-
szében az újabb EU-s pénzforrá-
sokra kiírt pályázatok önrészét
hagyták jóvá, így újabb pályázatot
nyújtanak be az óvoda, a szlovák
alapiskola és az egészégügyi köz-
pont felújítására. Az ülés végén a
vasárnapi Csemadok parki ünnep-
ség elŒkészületeirŒl szóltak. und

Több ezren látogattak ki a szabadidŒparkba A szerzŒ felvétele

Újszülöttek
Lukácsová Kiara Mirella március
17.; Kevická Dominika április 2.;
Darnay Ármin április 11.; Csiba
Zsófia április 28.; Kucsera Matej 
április 27.; Laczó Patrik április 30.;
Kováãová Viktória május 3.; SebŒk
Gábor június 1.

Elhaláloztak
Bernáth Ladislav április 5.;
Bagáriová Juliana április 13.;
Vízváry Ignác április 15.; Petró
Pavel április 17.; Csóková AlÏbeta
április 20.; Jandurová Irena április
27.; Fenesová Katarína április 28.;
Nagy Július május 3.; Csicsaiová
Jaroslava május 6.; Fekete Ladislav
május 25.; Feketeová Magdaléna
június 3.

EsküvŒk
Nem‰ek Tomá‰ – Bürgöndiová
Erika március 28.; Hölgye Attila –
Bodová Tünde április 18.; Vajas
Jozef – Soósová Katarína április
25.; Miku‰ Attila – Brezovszká
Katarína május 9.; Szabó Tibor –
Kozmerová Katarína június 20.

Krónika

ElérhetŒségek:

web: www.gabcikovo.sk
e-mail: gabcikovo@nextra.sk

Tel.: 031/559 41 01

CsörgŒ Árpád doktor elŒször debütált képviselŒként A szerzŒ felvétele
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Jeriga Angelika a tavasz
minden viadalán tarolt!
Valóságos éremgyıjtŒ hadjáratot
abszolváltak a bŒsi Oyama Dojo
Kyokushin Karateklub versenyzŒi
az utóbbi másfél hónapban Ba-
ján, Sopronban és GyŒrújbaráton, 
hogy aztán május végén, a község
szlovák alapiskolájának tornater-
mében megrendezett saját verse-
nyükön, az erŒs mezŒnyı Slovaki-
an Open nemzetközi kaykushin
karateviadalon is igazolják, a ko-
rábbi határtalan sikereik (melye-
ket röviden az alábbiakban is feli-
dézünk) nem a véletlen számlájá-
ra írhatók.

BAJA – Három aranyat és két ezüst-
érmet nyertek a bŒsi Oyama Dojo
Kyokushin Karateklub versenyzŒi
az elmúlt hétvégén Baján immár
második alkalommal megrendezett
karatefesztiválon. A csallóközi kara-
tékák remekül helytálltak a magya-
rországi, szlovákiai, ausztriai és
lengyelországi versenyzŒk alkotta
erŒs mezŒnyben. Különösen érvé-
nyes ez a bŒsi klub junior korosztá-
lyú kiválóságára, Jeriga Angelikára,
aki mindössze 54 kilósan a felnŒtt
nŒk nyílt, vagyis súlycsoport nélkü-
li kategóriájában szerezte meg szu-
verén módon a végsŒ gyŒzelmet.
Valójában nem is hiányzott a saját,
vagyis a junior lányok mezŒnyébŒl,
hiszen ott meg testvérhúga, Natália
küzdötte föl magát biztosan a do-
bogó legfelsŒ fokára. A bŒsiek bajai
éremgyıjteményét az ifjúsági fiúk
kategóriájában Pék Ádám egy to-
vábbi arannyal, a junior fiúk verse-
nyében Horváth Balázs, illetve a
serdülŒk között Csiba Roland pedig
egy-egy ezüsttel egészítette ki. Mi-

ként Darnay Barnabástól, a bŒsiek
2. danos mesterétŒl megtudtuk,
hogy a klub versenyzŒi az egyéb,
emberpróbáló kihívásokat is na-
gyon szeretik. Az elmúlt hétvégén a
magyarországi Sárváron például
egy 12 órás távfutó versenyt ren-
deztek s ezen a bŒsi klub tagja,
Szakál László is részt vett. Másnap
pedig a csapat egy további tagja,
Heizer Zoltán sikeresen teljesítette
a komáromi Csárda-túra kerékpár-
verseny 58 kilométeres távját.

SOPRON – Nyolc versenyzŒvel
vett részt a bŒsi Oyama Dojo Kyo-
kushin Karateklub május 2-án Sop-
ronban a meghívásos gyermek,

serdülŒ, ifjúsági és felnŒtt karate-
gálán és a knock down rendszerı,
vagyis teljes körı küzdelemben
mind a nyolcan dobogós helyezést
értek el. A gyŒzelmi dobogó leg-
felsŒ fokára állhatott fel a férfiak
könnyısúlyú versenyében Vass Bé-
la, illetve a nŒk súlycsoport nélküli
küzdelmében Jeriga Angelika, aki
ráadásul a verseny különdíját is el-
nyerte. A serdülŒk között egyaránt
ezüstérmes lett a könnyısúlyú Csi-
ba Roland és a nehézsúlyú Katona
Tibor, az ifjúságiak mezŒnyében
Pék Ádám, a férfiak között Godó Ti-
bor (könnyısúly) és Pavlovics Pé-
ter (középsúly). S végül bronzérem
jutott a felnŒtt nŒk viadalában a bŒ-
si gyŒztes testvérhúgának, Jeriga
Natáliának. A Jeriga nŒvérek sikeré-
nek értékét egyébként az is növeli,
hogy bár a felnŒttek (ráadásul nyílt,
vagyis súlycsoport nélküli)
mezŒnyében indultak, valójában
még mindketten junior korosztályú-
ak. 

GYÃRÚJBARÁT – Külföldön leg-
utóbb ebben a közeli városban
rendezett Shinju Kai Kupa nemzet-
közi kyokushin karateviadalon gya-
rapították sikereiket a bŒsiek. Négy
ország, nevezetesen Szlovákia,
Ausztria, Görögország és Magyar-
ország mintegy 250 versenyzŒjé-
nek konkurenciájában összesen 9
érmes helyezést gyıjtöttek be. A

legfényesebb érem a felnŒtt nŒk B
kategóriájában Jariga Angelika, a
junior lányok között testvérhúga,
Jeriga Natália, a serdülŒ fiúk kö-
zépsúlyú mezŒnyében Katona Tibor
nyakába került. A dobogó második
fokára állhatott fel a felnŒttek B ka-
tegóriájában Vass Béla és a ser-
dülŒ fiúk küzdelme után Csiba Ro-
land. S egyaránt bronzéremnek
örülhetett a felnŒtt nŒk B kategóri-
ájában Kovács Viktória, a férfiak
ugyanilyen mezŒnyében Pavlovics
Péter, a junior fiúk között Horváth
Balázs és az elsŒ gyermekkategóri-
ában Fekete Vanessa. 

BÃS – Az összesen 76 résztvŒvel
lebonyolított saját versenyükön na-
gyon erŒs konkorenciát jelentettek
számukra elsŒsorban a magyaror-
szági klubok (a budapesti Samurai
Dojo, Shin Dojo, Stabilitás és a Se-
iken, a gyŒri Ókami Dojo 8 érmes
helyezés, Tora Dojo, Takuan és per-
sze a Dózsa, a székesfehérvári Pa-
goda Se, valamint a dunakeszi
klub) remek versenyzŒi, ám Jeriga
Angelikáék a hazai küzdŒtéren is ki-
tettek magukért a 8 érmes helyezé-
sükkel, amihez csallóközi részrŒl
egy-egy balonyi ezüst és bronz, s
egy tallósi ezüstérem is társult.

A Slovakian Open gyŒztesei (és
csallóközi helyezettjei) az egyes ka-
tegóriákban és súlycsoportokban.
Gyermekkategória II, nehézsúly:
Böcskei Mátyás (GyŒri Dózsa),
könnyısúly: Tatarek Áron (Shin Do-
jo), lányok: Fazekas Éva (GyŒri Dó-
zsa). Gyermekkategória III. köny-
nyısúly: Mészáros N. (GyŒri Dó-
zsa), nehézsúly: Horvát Donát (Ta-
kuan), 3. Horváth Krisztián (Ba-
lony), lányok: Molnár Krisztina (Sa-
murai), 2. Mészáros Diana, 3. Feke-
te Vanessa (mindkettŒ BŒs). Ser-
dülŒk, könnyısúly: Szıcs Zoltán
(Ókami), nehézsúly: Katona Tibor
(BŒs), lányok: Demjén Dalma (Sa-
murai), 2. Horváth Barbara (Ba-
lony). Ifjúságiak, könnyısúly: Ko-
hut Attila (Pagoda), nehézsúly: Ma-
jor Sándor (Takuan), 2. Pék Ádám
(BŒs), 3. BŒda Bálint (Tallós). Juni-
orok, -70 kg: Járfás Kristóf (Óka-
mi), +70 kg: Horváth Balázs (BŒs),
3. Matlák Zalán (BŒs), lányok: Jeri-
ga Natália (BŒs). FelnŒttek, -80 kg:
Gál László (Pagoda), +80 kg: Tóth
Attila (Seiken), nŒk: Jeriga Angelika
(BŒs).

bejó
Darnay Barnabás 2. danos mester, klubelnök a május 24-ei bŒsi Slova-
kien Open négy hazai aranyérmesével Heizer Zoltán felvételei

Jeriga Angelika köríves fejrúgásai rendszerint megoldhatatlan helyzet
elé állítják ellenfeleit...
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Csallóközi Nagydíj felsŒfokon

Június 13-án immár huszonhete-
dik alkalommal zajlott a birkózók
Csallóközi Nagydíjra keresztelt
dél-szlovákiai erŒpróbája, mely
az utóbbi három évben szünetelt.
A hagyományt a fiatalabbik, azaz
az ambiciózus BŒsi Birkózó- és
Sportklub élesztette újjá a BŒsi
Községi Hivatal, a dunaszerdahe-
lyi Jostav Kft. és további támoga-
tók segítségének köszönhetŒen. 

„Csehország, Horvátország, Ma-
gyarország, Szlovénia, Szlovákia és
Románia húsz klubjának százhar-
mincöt versenyzŒje négy kategóriá-
ban kötöttfogásban mérte össze tu-
dását az új dunaszerdahelyi sport-
csarnokban. Eredetileg ugyan több
indulóra számítottunk, ám a ma-
gyaroknál és a cseheknél válogató
versenyeket rendeztek, ami nagy-
ban befolyásolta a részvételt” – tá-
jékoztatott a megmérettetést szer-
vezŒ klub elnöke, Meton Krisztián.
A Duna-partiak tizenkilenc ver-
senyzŒt neveztek, közülük öten
elsŒséget produkáltak. „ElsŒsorban

Rákóczi János diadala érdemel em-
lítést, aki betegség miatt a rendez-
vényt megelŒzŒ napokban antibioti-
kumos kezelést abszolvált, kihagyta
a tréningeket. Benko Igor is teljesí-
tette az elvárásokat. A kezdŒk kö-
zött Rohály József újfent brillíro-
zott, a kadettok mezŒnyében Ko-
vács Attila ismét bizonyította, honi
viszonylatban nincs méltó vetély-
társa. Ebben a korosztályban Pavol
Roháãek második helye remél-
hetŒleg visszaadta versenyzŒnknek
az utóbbi idŒszak sikertelensége
hatására elillant önbizalmát. A töb-
biektŒl többre, jobbra számítottunk.
Ez a megállapítás hatványozottan
érvényes Fernyák Attilára, aki nem
azt nyújtja, amire tehetsége egyéb-
ként feljogosítja. Heizer Eriknek, aki
hosszabbításban vesztette el a
többszörös magyar diákolimpiai-
bajnok elleni összecsapását, ezúttal
ezüstérem jutott. Három ver-
senyzŒnk, nevezetesen a kezdŒ
Eke Péter (50 kg), a fiatalabb diá-
koknál Tóth Ádám (+73 kg) és a
kadett Kozmér Péter (54 kg) a ne-

gyedik helyen zárta a megmérette-
tést” – értékelte a házigazdák kép-
viselŒinek a helytállását a bŒsi
tisztségviselŒ. TŒle arról is értesül-
tünk, hogy Wiedermann Károly
már a második mérkŒzésén ko-
moly sérülést szenvedett, ennek el-
lenére hŒsiesen kitartott, a dobogó
legalsó fokára került. 

Csapatversenyben 82 ponttal a
bŒsiek végeztek az élen, a díjátadás-
nál a sztárvendég, a magyarok
olimpiai bajnoka, Növényi Norbert
közremıködött. A figyelmes ven-
déglátók a legapróbb részletekre is
odafigyeltek. Csupán egy pozití-
vum a sok közül: a három szŒnye-
gen vetélkedŒ birkózók párharcait
FILA-licencszel rendelkezŒ magyar-
országi bírók irányították. „A via-
dalt követŒ napon a Magyar Birkó-
zószövetség képviselŒje telefonon
méltatta viadalunk színvonalát, a
profi szintı bíráskodást, a szerve-
zést. Az utánpótlás korosztály
erŒpróbája nemzetközi versenyhez
méltó környezetben zajlott. Ehhez
nagyban hozzájárult a rendezvény

arculatát formáló dunaszerdahelyi
székhelyı reklámügynökség, a Club
Media munkája is. A hagyomány
kötelez. Támogatóinkkal együtt el-
tökéltük, jövŒre folytatjuk a soroza-
tot. Ha lehet, még színvonalasabb
erŒpróbát rendezünk“ – fogadko-
zott a gyŒztes Duna-partiak vezetŒ
tisztségviselŒje, aki egykor ver-
senyzŒként a legszorgosabb érem-
gyıjtŒk közé tartozott a Csallóközi
Nagydíjon. Ágh István

BŒsi dobogósok
KezdŒk –  30 kg: 3. Wiedermann
Károly; 33 kg: 2. Heizer Erik; 44 kg:
1. Rohály József. Fiatalabb diákok
– 29 kg: 3. Szelle Gábor; 33 kg: 62
kg: 3. Hegedıs Bence; 73 kg: 1.
Benko Igor; +73 kg: 3. Koczó Ger-
gely. IdŒsebb diákok – 50 kg: 1.
Rákóczi János; 53 kg: 1. Medei
Dávid; +88 kg: 3. Fekete Denis. Ka-
dettok – 42 kg: 1. Kovács Attila; 54
kg: 3. Ollé Mátyás; 59 kg: 2. Pavol
Roháãek, 3. Fernyák Attila. 

A csapatversenyben elsŒséget produkált bŒsiek Növényi Norbert társaságban pózolnak a fotós kamerája elŒtt A klub archívumából
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Három edzŒ, felemás sorozat
Az egykor a II. ligában vitézkedŒ
bŒsi futballcsapat már néhány
esztendeje a nyugat-szlovákiai
mezŒny legfelsŒbb osztályának,
azaz a harmadik liga állandó sze-
replŒje. Általában az élbolyhoz
tartoznak a Duna-partiak, akik
azonban a minap befejezŒdött
2008/2009-es bajnoki évfolyam
nyitányát követŒen szereplésük-
kel, eredményeikkel elkeserítet-
ték lelkes és igényes szurkolótá-
borukat.

Az idénynyitón Dolné Vestenicében
aratott 1:0-s gyŒzelmét követŒen
ugyanis párját ritkító kudarcsoroza-
tot produkált a Bíró Sándor edzŒ
vezette legénység, mely a hetedik
forduló után négy ponttal és 1:11-
es gólkülönbséggel a tabella 15.
lépcsŒfokán szerénykedett. Ekkor
nagy horderejı változások történ-
tek az együttes háza táján. A ve-
zetŒség új összetételben, Puskás
Imre elnök irányításával kezdte el a
javuláshoz vezetŒ manŒvereket. A
kollektíva irányításával a rutinos
Meszlényi Tibort bízta meg, a játé-
koskeretben is növelte a verseny-
helyzetet. A változás elsŒ megnyil-
vánulásaként a 8. fordulóban, új-
fent idegenben, a máriatölgyesi fa-
kó elleni meccsen zsákmányoltak
három pontot a kék-fehérek, akik a
folytatásban zsinórban hét össze-
csapáson Œrizték meg veretlensé-
güket. „Akár dobogós helyen is te-
lelhettünk volna, ám az Œszi záró-
fordulóban, ismét hazai pályán, ve-
reséggel zártunk. Nem bosszan-
kodtunk, a tények ismeretében elé-
gedettek voltunk a produktummal,
hiszen az alsóházból kapaszkod-
tunk fel a legjobbak közé. Követke-
zett egy sikeres téli felkészülés, mely
még Meszlényi Tibor felügyeleté-
vel zajlott. A holt idényben meg-
erŒsödtünk, újabb neves futballis-
tákat igazoltunk. Olyanokat,  akik az
elmúlt idŒszakban felsŒbb osztály-
ban játszottak. A visszavágó soro-
zat elején, ha nehéz szívvel is, ám
elköszöntünk Meszlényi Tibortól,
aki egykori állomáshelyére, az I. li-
gás vágsellyeiekhez szerzŒdött.
Nem akartunk akadályt gördíteni a
szakember boldogulásának útjába.
Helyébe Rostislav Prokopot sze-
meltük ki”– elevenítette fel a nagy
nekibuzdulás idŒszakát, valamint az
újabb edzŒcsere hátterét a klubel-
nök, aki azt is elmondta, hogy a ta-

vaszi rajtot megelŒzŒen eltökélték,
az elsŒ öt között szeretnének célba
érni. Az elvárásokat maradéktalanul
teljesítették, ugyanis 50 ponttal (30
15 5 10 53:38) az ötödik helyet sze-
rezték meg. „A legkiábrándított tel-
jesítményt a myjavaiak otthonában
produkáltuk, 1:6-os vereségünk hi-
degzuhanyként hatott a tavaszi me-
legben. Szerencsére már a követ-
kezŒ mérkŒzésünkön, hazai környe-
zetben kiköszörültük a csorbát: hat-
szor találtunk be a Led. Rovne ka-
pujába (6:0). EdzŒnk, Rostislav
Prokop általában megtalálta a leg-
megfelelŒbb taktikát, a legjobb
összeállítást. Volt mersze a fiatal
hazai tehetségeket is csatába kül-
deni. A tizenkilenc esztendŒs Vass
a kezdŒcsapatban eresztett gyöke-
ret. Trénerünk nem teketóriázott,
cserepadra ültette azokat is, akikre
eredetileg erŒsítésként számítot-
tunk. Mert bizony olyanok is akad-
tak a keretben, akik nem úgy telje-

sítettek, ahogy azt joggal elvártuk
tŒlük” – folytatta értékelését a klub-
elnök. A kérdésre, vajon kikre cél-
zott, némi habozás után a követ-
kezŒket válaszolta: „Mindenképpen
többet vártunk Medgyes JózseftŒl
és Buka Páltól. ·negoÀ is nehezeb-
ben lendült játékba, ám miután akk-
limatizálódott, hasznos tagjává vált
a kollektívának, melynek vezéregyé-
nisége a Miroslav Kriss volt. Az Œ
példája is igazolja, hogy éltesebben
korában is kiválóan teljesíthet a já-
tékos. Kriss egyben tizenhárom ta-
lálattal házi gólkirályunk volt. Csöl-
le József jól irányította védelmün-
ket. Ugyancsak elégedettek voltunk
Vlado Milan, Liszkay és Izsmán
helytállásával”– vette górcsŒ alá a
csapattagokat Puskás Imre, aki azt
is közreadta, hogy soron követ-
kezŒ bajnoki évfolyamra való felké-
szülés Rostislav Prokop vezetésé-
vel július elsŒ napján kezdŒdik. „Az
elsŒ elŒkészületi meccset a DAC-fa-

kóval július 4-én játsszuk, négy
nappal késŒbb a Slovan B követke-
zik a sorban. A bŒsi búcsú napján,
július 19-én vonzó ellenfelet, a II. li-
gába jutott érsekújváriakat látunk
vendégül. Szeretnénk néhány posz-
ton erŒsíteni. Reméljük továbbra is
számíthatunk fŒ szponzorunk, a
BŒsi Önkormányzat, valamint a
Gazda Slovakia Kft. támogatására.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Fenes Iván polgármester-
nek, Heizer Ferenc alpolgármester-
nek, Kováts Gyulának és Kovács Bar-
nabásnak, valamint további szpon-
zorainknak azért az anyagi és erköl-
csi segítségért, mely nélkül aligha
produkálhattunk volna olyan ered-
ményeket, melyek révén a legjob-
bak közé kerültünk az értékelt
idŒszakban. Ugyancsak dicséret il-
leti szurkolóinkat, akik jóban, rosz-
szban kitartottak mellettünk” –
zárta idény végi összegzését a tiszt-
ségviselŒ. Ágh István

Nagy csatát és hazai gyŒzelmet hozott a Somorja (kék mezben) elleni tavaszi járási rangadó Fogas Ferenc felvétele


