
Győri kollégámmal – aki az
egyik magyar országos napilap
megyei tudósítója – immár
csaknem egy évtizede vagyunk
családi barátságban. Havonta
legalább egyszer találkozunk,
hol náluk, hol pedig az én lakó-
helyemen, Somorján. Ha ő jön
hozzánk, akkor mindig átuta-
zik Bősön. Évekig azon dühön-
gött, hogy valahányszor este
robogott át kocsival a  nagy-
községen, majdnem mindig
frászt kapott a kivilágítatlanul
közlekedő kerékpárosok miatt.
Aztán több mint két éve dicsé-
rő szavakkal állt elő:  „Az új tér
ott a templom mellett, igazán
pazar. Egészen megváltoztatta
a környék arculatát” – árado-
zott. Hát még akkor, miután el-
mondtam neki, hogy a nagy-
község önkormányzatának és
a helyi plébániának az anyagi
hozzájárulásával újították fel
az 1890 augusztusában  fel -
ava tott és felszentelt Szenthá -
romság szobrot, amely méltó,
a korábbinál  sokkal szebb hely -
re került vissza.  Arra a meg újult
köztérre, amely a nagy    község
egyik központja és büszkesé-
ge. Egyszersmind jelkép is,
mert hirdeti a bősi polgárok
ragaszkodását szülőföldjük-
höz, hitükhöz, nemzeti és val-
lási értékrendjükhöz, amely
évszázadok óta szilárd meg-
tartó erejük. „Azóta mindig
megsüvegelem mindazokat,
akik adományaikkal, munká-
jukkal hozzájárultak ennek a
gyönyörű térnek a kialakítá-
sához” – mondogatta több-
ször is.

Vagy két hete újabb kérdés-
sel rukkolt elő: „Láttam, olvas-
tam, hogy felújítják a tűzoltó-
szertárt. Ebben az válságos
időben erre is jut pénz?” El -
mondtam neki, hogy a helyi ön-
kormányzat sikeres pályázatá-
nak és az önrész befizetésé-
nek köszönhetően bővül és
kor szerűsödik a több mint 120
éves múltra visszatekintő helyi
tűzoltószervezet otthona. S me -
sélni kezdtem neki a Szent
Flórián napi ünnepségekről, to-
vábbá  mindazokról a rendez-
vényekről, amelyekre évről év-
re Bősön kerül sor. Először hi-
tetlenkedve hallgatta azt a
tényt, hogy a nagyközségben
jelenleg is huszonhárom társa-
dalmi, kulturális és sportszer-
vezet tevékenykedik. Tamás ko -

dó tekintetét látva sorolni
kezd  tem: a nyugdíjasklubtól,
egészen a Tőzikéig, a III. ligá-
ban szereplő focistáktól a lövé-
szekig, a karatézókig és a sak-
kozókig. „Honnan jut pénz eny-
nyi szervezet fenntartására?” –
szegezte nekem az újabb kér-
dést. Elmondtam neki, hogy a
helyi önkormányzat a mai pénz -
ínséges időkben is talál anyagi
forrásokat. Ter mészetesen kény -
telenek ők is takarékoskodni, de
ésszerűen. Más önzetlen támo-
gatók is akadnak. Anyagi gon-
dok miatt  eddig egyetlen helyi
szervezet sem dobta be azt a bi-
zonyos törülközőt.  Így aztán sok
száz lelkes és rátermett bősi
nyugdíjas, középkorú és fiatal,
valamint egyre több gyermek
alakítja a szabad idejét termé-

keny idővé. Az önművelés, a tar-
talmas szórakozás és a pezsgő
közösségi élet helyszíneivé.

Feri barátom mindezek hal-
latán immár azt tervezi, hogy
rövidesen nemcsak átrobog,
hanem rövidesen meg is áll
Bősön. Jómagam lassan már
második otthonomnak, lak-
helyemnek tartom ezt a nagy-
községet, dolgos és jókedélyű
polgárait. Ezért bátorkodtam
meghívni őt a korszerűsített
tűzoltószertár avató ünnepsé-
gére, a nyitott napokra. Hadd
lássa, hadd tapasztalja ő is,
hogy miként tudnak örülni,
ünnepelni a helybeliek. S vi-
gye el távolabbi vidékre is a
bősiek szorgalmának, ráter-
mettségének jó hírét.

Szilvássy József
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Nagyboldogasszony ünnepén,
a helyi Antióchiai Szent Mar -
gitról elnevezett templomban
iktatták be a hivatalába a te -
lepülés új plébánosát, Albán
Jó zsef atyát, aki a Győri Egy -
ház megyéből érkezett a Nagy -
szom bati Főegyházmegyébe.

Az ünnepi szertartást Her dics
György címzetes apát, Du na -
 szerdahely esperese végezte, a
szentbeszédet Szakál Lász ló
nagymegyeri esperes-plébá-
nos mondta, aki a most beik-
tatott atya elődje volt a nagy-
községben. A szentmisén a
nagyközség három volt plébá-

nosa is jelen volt, illetve az es-
peresség több papja. A helyi
önkormányzat nevében Fenes
Iván polgármester köszöntötte
az új bősi lelkiatyát. Az ünnep-
ségen részt vett a Bősi Önkén-
tes Tűzoltó Testület is.

A zselízi születésű Albán
Jó zsefet, a Győri Hittudományi
Fő iskola Filozófiai tanszékének
tanárát, a Győri Egyházmegye
lapjának, a Hitvallásnak a volt
főszerkesztőjét, saját kérésére
augusztus 1-jei hatállyal áten-
gedte a Nagy szombati Fő egy -
ház  megyé be. 

(na)

Új plébános Bősön

Albán József plébánost Herdics György címzetes apát iktatta be
Nagy Attila felvétele

Kezdjük talán azzal, ami
mintegy két hete Jézus sza-
vaihoz fűzött gyarló magya-
rázatként már elhangzott a
templomban: A „papbácsi”
(ahogy erdélyi testvéreink
előszeretettel hívják a lelki-
pásztort…) vitába keveredik
egy kötekedő kedvű és két-
kedő szappangyárossal.

– Atyám, – mondja a
gyártulajdonos – én úgy lá-
tom, a maguk keresztény-
sége nem sokat segített az
emberiségen. Nézze csak:
majdnem kétezer éve hall-
gatják az emberek Krisztus
szavait, tanulják, ismerik a
kereszténység alapelveit,
szerintem mégsem lettek
jobbak!

Rendben. – feleli a pap
– Mondok én is Önnek va-

lamit. Több száz éve feltalál-
ták már a szappant, mégis
rengeteg koszos ember van
még a világon.

– Óó, az egészen más! –
tiltakozik a gyáros. – A szap-
pan csak annak ér valamit,
aki használja is.

– No, látja, pontosan így
van ez a kereszténységgel
is: az is csak annak ér vala-
mit, aki használja…

Tudom, furcsa és szokat-
lan megközelítés – még a
megfogalmazás is bizonyára
különös – de a valódi, azaz
megélt kereszténység lénye-
ge éppen az, hogy „használ-
ják”. Egy Tertulliánusz nevű
ókori egyházatya szerint
„Krisztus nem szokásnak
vagy szabálynak nevezte
magát, hanem azt mondta:
én vagyok az út, az igazság
és az ÉLET”. Egy közösség
lelkipásztorának – esetünk-
ben az „új bősi papnak” – el-
sősorban ez a feladata: rá-
ébreszteni azokat, akik meg-
elégszenek az ún. anyaköny-
vi kereszténységgel, hogy ez
kevés. Sokan hajlamosak
vagyunk azt gondolni, hogy
mivel megkereszteltek ben-
nünket, elsőáldozók, bér-
málkozók voltunk, sőt, még
templomi esküvőnk is volt,
minden a legnagyobb rend-
ben van… Pedig „használni a
kereszténységet” nem azt je-
lenti, hogy valaki igyekszik
tisztességesen, becsülete-
sen élni, változó intenzitás-
sal (ha bajban van, akkor sű-
rűbben) imádkozik, illetve a
nagy ünnepeken még a
templomba is elmegy. Ettől

még – ki kell mondani, bár-
milyen keményen is hangzik
– senki nem lesz keresztény.
Keresztény nek lenni életmó-
dot jelent. A keresztény em-
ber, ahogy maga a szó ere-
dete elárulja, krisztusi em-
ber. Azaz: Krisztusba oltott,
nem pusztán szerinte, sok-
kal inkább belőle élő, belőle
táplálkozó, vele titokzatos
módon összenőtt személy.

Egy közösségnek azért
van papja, hogy ezt hirdes-
se, és azokat, akikben erre
van igény, erre az életmódra
elsegítse. Két dolgot fontos
tisztán látni: Az Egyház nem
szolgáltatásokat nyújt, a pap
nem a kiszolgáló személyzet
része, hanem szolgálatot vé-
gez. A szolgálat célja mindig
az egyén üdvössége. Az az
üdvösség, ami automatiku-
san nem jár senkinek, amire
senkinek sincs sem veleszü-
letett, sem szerzett joga, ám
ami Isten ingyenes kegyelmi
ajándékából lehetőségként
megadatik mindenkinek, aki
hajlandó érte megdolgozni.

A másik fontos szempont:
bár a pap személye sem el-
hanyagolható, a pap soha-
sem a „magáét” adja. Egy

példával élve, a pap olyan,
mint a pincér: az ő dolga az,
hogy kihozza, „felszolgálja”
az ételt, amit azonban nem ő
főzött, hanem valahol hátul,
a láthatatlan konyhában a
szakács. (Bízom benne, hogy
a Jóisten nem haragszik meg
különösképpen, amiért ép-
pen egy szakácshoz hasonlí-
tottam Őt). A pap leteszi a tá-
nyért és jó étvágyat kíván.
Akinek ízlik, megeszi, aki
máshogy képzeli el az ételt,
másra vágyik vagy már nem
éhes, feláll és kimegy… Az
ilyen embernek persze, nem
a pincér felé van „elszámolni-
valója”, hanem – majd egy-
szer – a szakács felé.

A bősi egyházközségnek
olyan emberekre van szük-
sége, akik használni akarják
a kereszténységet. Akiknek
a szívében valódi vágy él,
hogy segítsék az Isten helyi
közösségét. Biztos vagyok
abban, hogy ha ez a közös-
ség valóban él, s benne az
élet lüktet, dobog, terjesz-
kedni, nőni, tenni akar, az az
egész falu javát szolgálja
majd hosszútávon.

Albán József
plébános

Hogy használjon, használni kell
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Ünnepelni jöttünk azokat,
akik sokat tesznek a közért,
akiknek sok mindent kö-
szönhetünk, és akik ezt a te-
vékenységüket önzetlenül
végzik mindannyiunk javára.
De ünnepelni azért is, mert
hamarosan vége a 2006-
2010-es választási időszak-
nak, hiszen a szlovák parla-
ment elnöke november 27-re
kiírta az újabb helyhatósági
választásokat. Ilyenkor jó
szokás szerint úgy szoktuk,
egy kis számadást, kiértéke-
lést készítünk és megoszt-
juk önökkel az elmúlt négy
esztendő fontosabb esemé-
nyeit.

Ebben az évben is így készül-
tünk, hiszen ezeknek az esemé-
nyeknek önök is részesei – így
nem árt, ha felidézzük, hogy mi
is történt az előző négy évben,
sőt még az azt megelőzőekben
is. Ha megengedik, akkor ott
kezdeném, hogy maga az önkor-
mányzás mit jelent. Az önkor-
mányzat választott személyek-
ből áll – polgámesterből, alpol-
gármesterből és tizenkét képvi-
selőből. Az önkormányzat mun-
káját szakbizottságok segítik,
mi esetünkben öt ilyen műkö-
dik, és az önkormányzat végre-
hajtó része is a községi hivatal.
Végzi azokat a feladatokat,
amelyek a mindennapi élethez
szükségesek, ilyen például az
anyakönyvvezetés, a lakosság
nyilvántartása, a szociális ügyek,
az egészségügy, polgári véde-
lem. Az élén a hivatalvezető
áll. Ezen kívül olyan feladatok
is vannak, melyeket a törvény
delegál az önkormányzat szá-
mára, ezek közé tartozik az ok-
tatásügy is. Ezek nagyon fajsú-
lyosak az önkormányzat éle -
tében, másrészt a költségve-
tés nagy részét fel is emésztik.
Nálunk három jogalanyú, önál-
ló iskola és három óvoda tarto-
zik ide. 

Oktatás és kultúra

A legnagyobb intázményünk
az Amade László Magyar
Tannyelvű Alapiskola, ahová
több mint 350 tanuló jár. A szlo-
vák nyelvű alapiskolába pedig
170 körül van a beíratottak szá-
ma, emellett a művészeti alap-
iskolát is több mint 200-an láto-
gatják. Ha megnézzük, a fejkvó-
ta alapján az a pénz az állami
költségvetésből, amit ezen in-
tézményekre kap az önkor-
mányzat, gyakorlatilag a bérek-
re és a rezsiköltségekre elég, és
nem fedi a további kiadásokat,
ezért egy lehetőség marad szá-
munkra: az uniós pályázatok.
Így történt ez a magyar alapis-
kola esetében is, hiszen ezt si-
került felújítani, amelyik részét
nem (a tornatermet), azt ké-
sőbb a miniszter saját keretéből
be tudtuk fejezni.

A szlovák alapiskolánál kicsit
másabb a helyzet. Az idő vasfo-
ga ugye mindent kikezd… Két -
szer  is pályáztunk, sajnos nem
volt sikeres. Rengeteg mun ka,
energia a pályázatok ké szítése,
ezt általában magunk végez-
zük, de az építészeti részét
szakembernek kell végeznie, s
ez rendkívül költséges is.
Közel 100 ezer eurót mégis-
csak sikerült a miniszteri ke-
retből szerezni, legalább arra,
hogy a nyílászárók részleges
cseréje megtörténjék. Bízunk
abban, hogy az épület további
része is belátható időn belül
felújításra kerül. 

A művészeti alapiskola épüle-
tének a régi egyházi iskola épü-
lete ad otthont, ott még rende-
zetlen tulajdonviszonyok is van-
nak, ezért pályázni sem tud-
tunk, hiszen ez kizáró ok. Ennek
ellenére, ha megnézzük a mű-
vészeti alapiskolát, községünk
egyik dísze lehet a térrel együtt
is, de maga az épület külseje és
belseje úgyszintén. Nagyon sok
minden fejlődött ott, elsősorban

a bősi vízierőmű, személy sze-
rint Ilka Alfréd mérnök érdeme
is ez, aki nagyon sok mindent
segített. Aki ott volt nemrégi-
ben, amikor az intézmény fenn-
állásának tízéves évfordulóját
ünnepeltük, az láthatta, hogy
megérte a fáradozást. Sok fiatal
tanul zenét, képzőművészetet,
táncot.

Óvodáinkban is hasonló a
helyzet. Két szer is nyújtottunk
be pályázatot, nem sikerült, de
próbálkozunk tovább. Öregsze-
nek az épületek, különböző
problémák adódnak ott, leggya-
koribb a tetőbeázás, csőtörés,
próbáljuk ezeket orvosolni. A ne -
hézségek ellenére színvonala-
san működnek az óvodáink is –
az ott dolgozóknak köszönhető-
en. Mindenhol étkeztetés is mű-
ködik, szép a környezet is. Ösz-
szefogással mennyi mindent le-
het: a szülőknek hála, játszótér,
csúszda került nemrégiben át-
adásra. 

A művelődési központ fenn-
tartása is az önkormányzat fel-
adata. Minimális személyzettel
funkcionál. 

Társadalmi élet
A kisüzem a közterületek gon-

dozását végzi, a közvilágítás ja-
vítását, a hulladékgyűjtést és
még sok minden más feladatot,
amit néha észre sem veszünk.

A nyugdíjasotthon is a bősi
önkormányzathoz tartozik.
Kimondottan azért döntöttünk
amellett, hogy Nagyszombat
megyétől ezt visszavegyük, hogy
az önkormányzatunk tulajdoná-
ba kerüljön a kastély. Aki az
épületet, az otthont megnézi, az
nagyon sok változást lát, nagy
fejlődést, hiszen megvalósult
többek között a felvonó elhelye-
zése az intézménybe, a több
mint száz idős emberről tisztes-
ségesen, becsületesen gondos-
kodnak a szociális részleg mun-
katársai. Köszönet nekik ezért.

A társadalmi életnek nagy-
községünkben üde színfoltja az
a 23 szervezet, amelyek ünne-
peink, jeles eseményeink dí -
szei. Ma, kimondottan ezeknek
a szervezeteknek a vezetőit sze-
retnénk megköszönteni, hiszen
ők a munkájukat ingyen, a köz
javára végzik. Nyugdíjasklub, a
rokkantak szervezete, a Cse -
madok, az énekkar, a táncosok,
a tornastúdió, a sakkozók, a vö-
röskereszt, a kisállattenyésztők,
a kertészek, a vadászok, a hor-
gászok, a sportolók…, és még
sorolhatnám. Ugyanennyire ko-
moly feladat ezeknek a szerve-
zeteknek a szinten tartása, tá-
mogatása is. Tudjuk, hogy mi-
lyen a gazdasági helyzet a vál-
ság után, és kötelességemnek
érzem személy szerint is, hogy
ezeket a szervezeteket támo-
gassuk. Mindenkit kértünk,
hogy ha lehet, akkor próbáljuk
meg szűkebbre fogni, de azért
nem adjuk fel azokat az ünne-
peinket, rendezvényeinket, me-
lyek eddig is voltak, hiszen tud-
juk, ami egyszer abbamarad,
azt nagyon nehéz aztán megújí-
tani. 

Államigazgatási szervek
Fontos az is, hogy az önkor-

mányzatnak milyen a jogköre,
kikkel kell együttműködnie.
Nem mindenről döntünk mi,
ami itt történik, vannak állami,
megyei szervek, akikkel közö-
sen együtt kell dolgoznunk.

Ilyen a rendőrség, amellyel jó
kapcsolatot ápolunk. Fontos és
pótolhatatlan munkájukat ugyan -
csak köszönet illeti meg. A Komp -
lex Mentőszolgálat pedig öreg-
bíti nagyközségünk hírnevét, hi-
szen számtalan misszióban vet-
tek részt, sőt még a köztársasá-
gi elnök személyesen is köszö-
netet mondott nekik a haiti föld-
rengés áldozatainak nyújtott se-
gítségükért. A tűzvédelem bizto-
sítása is nagyon fontos szá-

Fenes Iván ünnepi beszéde
Tisztelt jelenlévők, kedves meghívottak!
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munkra, önkéntes tűzol tóink
szervezete 120 éves múltra te-
kint vissza. Fontosak szá-
munkra a baráti kapcsolatok
ápolása is. Gondoskodunk az
egyházról, gondozzuk a pap-
lak, a templom környékét.
Közösen szervezünk különbö-
ző rendezvényeket. Többek kö-
zött itt tartottuk a Remény bált
is. Igyekszünk megőrizni a
templom, a műemlékek álla-
gát; új plébánosunk van Albán
József személyében. 

Nem lehet mindig mindent
jól csinálni, és akadnak hibák
is. A sok szép teret megnéz-
vén, bizony akadnak olyanok
is, ami miatt szégyenkeznünk
kell, például a volt állami gaz-
daság intézősége, amivel nem
tudunk mit kezdeni, mert ma-
gánterület, nincs beleszólá-
sunk. 

A temetőt is közösen rend-
ben tartjuk. Ha idegen lép ide,
nyilván azt gondolja, hogy itt jó
és takaros emberek élnek.
Akadtak ott is gondok, problé-
mák, amivel évekig nem tud-
tunk mit kezdeni. Tragédia

volt, hogy már a temetés után
ellopták a sírról a koszorút.
Találtunk erre is megoldást a
kamerarendszerrel. Több száz -
ezer koronás beruházással vá-
sároltuk meg és szereltük fel,
s azóta ilyen eset szerencsére
nem fordult elő.

Helyi rendezvények
A rendezvények közt meg-

említeném a március 15-i ün-
nepséget, a Szent Flórián járá-
si ünnepélyt, az Anyák napját,
a Csemadok és Szövetkezeti
napot, a bősu búcsút, a nyár-
búcsúztatót, a gulyásfőző ver-
senyt, a vásárokat, tizenheted-
szer rendeztük meg az adventi
hangversenyt, rengeteg sport-
versenyünk van, tavaly még
Szent János boráldást is tar-
tottunk itt a kultúrházban.
Ezek mind a gazdag társadal-
mi éle tünk részei. 

A szociális részben szeret-
ném elmondani, hogy főleg a
gazdasági válság miatt egyre
több a munkanélküli, s így a
segélyre szoruló is. Nem tud-

juk ezt kezelni, munkahelyet
kell teremteni. Mi ebben part-
nerek vagyunk, próbáljuk ide-
csábítani a vállalkozókat, de
most nem ilyen időszak van.
Ha kell, jutányos áron biztosí-
tunk telket és próbáljuk őket
más kedvezményben részesí-
teni. A szo ciá lis juttatások te-
rén szűkös a keret, de emellett
adunk egyszeri gyorssegélyt
annak, aki nagyon rászorul.  
A nyugdíjasok nagyközségünk-
ben nem fizetnek hulla dék adót,
nekik ezt minden évben elen-
gedjük. Étkeztetést is biztosí-
tunk és gondozási, ápolási se-
gély is van, illetve jelenleg 14
ápoltunk és 13 ápolónk van.

Az egészségügyi központ
üzemeltetése is a mi felada-
tunk. Annak az épületnek a fel-
újításához a jelenlegi számítá-
sok szerint 2,5 millió euróra
van szükségünk. Az egészség-
ügyi minisztériumban most
van harmadszor a pályáza-
tunk, az épületnek rossz a sta-
tikája, az alapoktól kezdve
meg kell újítani, gyakorlatilag
csak a főfalak maradnának.

Beruházások, pályázatok

2007-ben átadtunk 23 bér-
lakást az Amade parkban. A mi -
nisztérium illetékesei megnéz-
ték, azt mondták, hogy nevez-
zünk be egy országos verseny-
be, ahonnét a harmadik díjat
el is hoztuk a szép környezet
miatt. Az Iskola soron folytató-
dott az öröklakások építése,
közbejött a válság, nem tudták
a kivitelezők az építkezést to-
vább folytatni. Elképzelhető,
hogy majd bérlakások épülnek
a további részben. Befejezés
előtt áll 10 alacsony komfor-
zatú bérlakás átadása a vízi -
erőmű felé vezető úton. Októ -
berben, a fűtési szezon előtt
át is fogjuk adni. Jó színvona-
lú lakások, vigyázni fogunk ar-
ra, hogy annak a környéke is
szép legyen. Ki mondottan
azért választottuk azt a he-
lyet, mert egyrészt a saját tel-
künk, másrészt a fejlesztési
tervben is fő célunk az, hogy a
falut összeépítsük a vízierő-
művel. Arra felé szeretnénk
terjeszkedni. 

Az Amade parkban található bérlakásokkal harmadik díjat nyert az önkormányzat Fogas Ferenc felvétele
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Újabb pályázatot nyertünk
négy bérlakás megépítésére a
Kurta soron. A napokban lebon-
tottuk az öreg csendőrség épü-
letét. Szeptemberben megindul
az építkezés és a későbbiekben
még kétszer négy lakás épülhet
ott. Erre az anyagi forrás már
rendelkezésre áll. 

A Fő utca dísze lesz a megújult
tűzoltószertár. Elsőként a mi ön-
kormányzatunk nyújtott be ilyen
jellegű pályázatot. Október végén
átadjuk a rendeltetésének, sze-
retnénk majd nyitott napokat ren-
dezni, hogy önök is láthassák,
mennyire megváltozott, sokkal
nagyobb és szebb lett a megújult
épület. A tűzoltók is bemutatnák
saját felszerelésüket, technikáju-
kat, ami idővel szintén megújítás-
ra vár. 

A Szentháromság tér nagyon
elegénsra sikeredett. Jó érzés, ki-
mondottan mezővárosi jellege
van. A községi hivatal köré parko-
lót építettünk, de az utak megújí-
tása is nagyon fontos dolog. 
A megyei utakat is korszerűsítet-
tük. Ez két fázisban történt.
Nagyszombat megye hitelt vett

fel, több mint 100 millió eurót az
utak javítására. Az egyezség az
volt, hogy első fázisban a déli
rész megújítása valósul meg. Itt
Bősön megépítették a Duna sze -
rdahely felé vezető utat és a
Pozsonyi utat is. Sze ret nénk kör-
forgalmat, de nincs rá pénz. Az
önök szavazatainak is köszönhe-
tően megyei képviselő vagyok, a
közlekedési bizottság egyik tagja,
a pénzügyi bizottság alelnöke,
ezért igyekszem elérni, hogy ez a
beruházás mielőbb bekerüljön a
megye tervébe. De a település
kör nyékén az utak 80 százalék-
ban felújításra kerültek. 

Másfél éve tárgyalunk üzlet-
láncokkal, hogy szupermarket
épülhessen nagyközségünk-
ben. Úgy gondoljuk, hogy erre
szükség van, igény van a lako-
sok részéről. Tárgyaltunk a köz-
vetítővel, azt mondták, hogy
csak akkor jön ide a Tesco, ha a
központban kapnak helyet. Így
került sor a kisüzem lebontásá-
ra. Az üzletlánc vezetőinek ter-
vei szerint decemberben nyílik
meg a 800 négyzetméteres szu-
permarket.

A komp kérdésével a ma-
gyarországi Dunaremete már
hat éve foglalkozik. Elkészült az
a projekt, amely Bős-Lipót kö-
zötti kompjárat indítását tűzte
ki célul. A projekt neve Du -
namenti Turistaközpontok Ösz-
szeköttetése. Ehhez hét kilomé-
ter hosszan kerékpárút is épül-
ne Bősön, Dunaremetétől pedig
a lipóti fürdőig végig. Az egész
beruházás értéke több mint 
3 millió euró. Az önrészt a pro-
jektből Nagyszombat megye
vállalta. Reményeink szerint
2012. március 15-én elindul a
komp.

A gazdasági válság nem kí-
mélte önkormányzatunkat
sem. Tavaly és idén 200 ezer
euróval kevesebb támogatást
kaptunk. Próbáltunk bizonyos
takarékossági intézkedéseket
bevezetni már egy évvel ez-
előtt is. Elég nagy visszhangja
volt, hogy tavaly Bősön nem
volt falunap. Végső soron na-
gyon sok pénz megmaradt, a
takarékosságot ott kezdtük.
Azt mondtuk, én és az összes
intézményvezető, hogy prémiu-

mokkal nem foglalkozunk.
Anyagilag olyan helyzet alakult
ki, hogy az EU-s pályázatok be-
nyújtásakor szükséges önrészt
csak hitelből tudjuk finanszí-
rozni. Ez még mindig jó, mert
olyan helyek is vannak, ahol
már csődközeli a helyzet. Az el-
adósodás mértéke sok helyütt
nagyon komoly. Bősön ez nem
így van. Ebből adódik, hogy a
falunap helyett nyárbúcsúzta-
tót tartunk. A Demjén-koncert
közönségcsalogató, viszont a
mi alkalmazottaink, a hivatal
dolgozói, a Csemadok tagjai
árusítanak majd mindent, és a
bevételből pedig a koncert
költségeit fedezzük majd. 

Sok feladat állt és áll még
előttünk. Megköszönöm min-
denkinek, aki segített ezek el-
végzésében, aki ebben part-
ner volt. Mindenki felé nyitot-
tak vagyunk/voltunk. Senkit
nem utasítunk el. Aki partner
abban, hogy a településünk
fejlődjék, annak csak köszöne-
tet tudunk mondani. Sok si-
kert, erőt és egészséget mind-
nyájuknak!

A helyi önkormányzat ünnepi közgyű-
lése után kérdeztük a polgármestert.

♦ Nagy taps fogadta a beszámolóját. Mit
szól ehhez?
– Négy év sikeres munkájának elismerése-
ként értékelem. Nem dicshimnuszokat
mondtam, nem is törekedtem öntömjéne-
zésre. Tényeket, eredményeket soroltam,
miközben a gondokról sem feledkeztünk
meg.
♦ Hallottunk arról is, hogy a válság Bőst
sem kerülte el...
– Sajnos, nem. Négy éve bizony nem szá-
moltunk azzal, hogy az államtól évről évre
egyre kevesebb pénz jut az önkormányza-
toknak, elsősorban a csökkenő adóbevéte-
lek miatt. Nagyközségünk csak az idei első
fél évben 110 349 euróval kapott keve-
sebbet a tervezettnél.

♦ Miként sikerült pótolni ezt a nagy anyagi
kiesést?
– A helyzet már tavaly sem volt jobb. Akkor
módosítottuk a költségvetésünket, s más
ésszerű intézkedést is hoztunk. A Tesco
szupermarket számára kiszemelt telket
101 473 ezer euróért adtuk el a beruházó-
nak. Ennek az összegnek a döntő többsé-
gét az önkormányzat kiadásaira fordítot-
tuk. Számos önkormányzattal ellentétben,
működésre nem kellett kölcsönt felven-
nünk, a szociális segélyeket egyetlen cent-
tel sem csökkentettük, a nagyközségünk-
ben tevékenykedő huszonhárom szerve-
zetnek is jutott pénz a támogatásra, habár
az elmúlt évekhez képest valamivel keve-
sebb, de ők is megértették, hogy sajnos,
összébb kell húzni azt a bizonyos nadrág-
szíjat.
♦ Rosszindulatú híresztelések is terjeng-
tek, melyek szerint csődbe jut az önkor-
mányzat, már a tűzoltószertár felújítására
szánt pénzt is elherdálták. Mi a véleménye
erről?
– Jószándékú bírálatot mindig is szívesen
fogadok, hiszen mindannyiunk közös érde-
ke, hogy nagyközségünk még élhetőbb és

szebb legyen. Aki ennek érdekében mond
véleményt, azt tisztelettel meghallgatjuk, s
figyelembe vesszük. A rosszindulatú plety-
kákról meg csak annyit, hogy a pályázaton
nyert pénzt az utolsó centig mindannyiunk
újabb büszkeségére, a tűzoltószertár kor-
szerűsítésére fordítjuk. Valamennyi kiadá-
sunkkal kötelesek vagyunk elszámolni, s
ezt meg is tesszük.
♦ Az ünnepi közgyűlésen kevés szó esett a
folytatásról. Miért?
– Azért, mert ott a rövidesen véget érő
megbízatási időszakunk mérlegét vontuk
meg. Megtisztelő számomra, hogy a
Magyar Koalíció Pártja ismét engem jelölt
polgármesternek. Ezek az eredmények fő-
leg a helyi MKP-s, valamint a független
képviselők, a községháza alkalmazottjai és
az áldozatkész helyi polgárok rátermettsé-
gének, egészséges lokálpatriotizmusának
köszönhetők. Ezt a sikeres csapatmunkát
szeretném folytatni polgármesterként az
elkövetkező négy esztendőben is. Ehhez
kérem tisztelettel a szavazópolgárok továb-
bi támogatását a november végi helyható-
sági választásokon.

-y-f-

Tovább!
Villáminterjú Fenes Ivánnal
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Négy sikeres év a mérlegen
Ünnepi közgyűlés és hangulatos nyárbúcsúztató 
Kétnapos nyárbúcsúztató ün-
nepséget zajlott  augusztus

utol só hetében a községben.
Szombaton ünnepi közgyűlést
tartottak a művelődési házban,
vasárnap pedig ötödször ren-
deztek gulyásfőző versenyt az
Amade parkban. Délután helyi
csoportok léptek fel, este pedig
Demjén Ferenc kilencven per-
ces élő koncertjén szórakozha-
tott a közönség. 

Hetvenöt meghívott vendég
volt hivatalos a szombati ünne-

pi közgyűlésre. Elsőként a Kék
Duna Vegyeskar lépett a szín-
padra, majd őket követte Fenes
Iván, az elmúlt választási cik-
lust értékelő beszéde. Felso -
rolta az összes önkormányzati
fenntartású intézményt, s az
ott megvalósult beruházáso-

kat. „Az Amade László Alap -
iskolát uniós pénzből sikerült

felújtani, a szlovák és óvodánál
iskolánál kétszer nyújtottunk
be pályázatot, sajnos sikertele-
nül. Ennek ellenére közel 100
ezer eurót mégiscsak sikerült a
miniszteri keretből szerezni,
legalább a nyílászárók részle-
ges cseréje megtörtént” – kö-
zölte. Ugyancsak beszámolt a
helyi óvodák, a művelődési
ház, a művészeti alapiskola, a
kisüzem és a nyugdíjasotthon

működéséről is. Elmondta to-
vább, hogy az idén is 200 ezer
euróval megkurtított költségve-
tésből nagyon szűk keret áll
rendelkezésre szociális juttatá-
sokra, ennek ellenére egyszeri
segélyt nyújt az önkormányzat
a rászorulóknak, a nyugdíjaso-

kat pedig mentesítik a hulla-
dékdíj megfizetése alól. 

A polgármesteri beszéd után
Nagy Anikó hivatalvezető mél-
tatta a helyi társadalmi és civil
szerveződések vezetőinek és
tagjainak az érdemdús tevé-
kenységét, akik tehetségükkel
és szorgalmukkal gazdagítot-
ták a helyi társadalmi és kultu-
rális életet. Őket egyenként
szólították a színpad elé és nyúj-
tották át nekik a morális elisme-
rést és köszönetet jelképező
díszoklevelet. Az est további ré-
szében a nótaesten fellépett

Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó László,
Fodor Bianka, Horváth Beáta és
Nagy Mónika. 

Vasárnap, a gulyáfőző ver-
senybe 12, egyenként három-

fős csapat nevezett be, és dél-
előtt 11 órától délután fél 4-ig
készítették az ínycsiklandó éte-
leket.

A négytagú zsűri: Ilka Alfréd,
Füssy Zoltán mesterszakács,
Mészáros Ferenc és Hölgye
Magda döntése alapján végül a
harmadik helyen a Csörgő Ár-
pád, Bacsa Zoltán, Fenes Iván
alkotta trió végzett, második
lett id. és ifj. Hölgye Imre, vala-
mint Bodó Imre, az első díjat
pedig Németh Tibor, Derzsi
Lóránt és Kačmárik Igor szerez-
te meg. 

Ezután színes műsorral foly-
tatódott a nyárbúcsúztató,
amely az esti Demjén-koncert-
tel csúcsosodott ki.

Undesser Tímea

Bodó István és Nagy Ferenc

Nagy Péter, Bernáth Mónika és Bernáth Zoltán

A zsűri: Füssy Zoltán, Ilka Alfréd, Hölgye Magda és Fenes Iván
polgármester

A zsűri gratulál az első helyezettnek
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Vöröskereszt: Mátel László, Darnay Ágnes, Bielik Jozef.
Halász szervezet: Fekete Sándor, Mizera Károly.
Zen Bu Kan Kempo: Puskás Imre, Gróf Lóránt.
Kyokushin Karate Klub: Darnay Barnabás.
Birkózó Klub: Meton Krisztián, ifj. Csörgő Árpád, Csörgő Judit,

Hegedűs Bence.
Bősi sakk klub: Kosár Miklós, Kántor Réka.
Önkéntes Tűzoltó Szervezet: Demián István, Csóka, György, Bott

Szabolcs, Soóky György.
Nyugdíjasklub: Nagy Ottó.
Rokkantak szervezete: Derzsi Katalin.
Kisállattenyésztők: Bodó Imre, Bodó Róbert, Bodó Teodor.
Lövészklub: Horváth Endre, Szabó Imre.
Magyarnóta Kedvelők Klubja: Dóka Zsuzsa, Szabó Kornélia,

Horváth Róbert.
Széchenyi István Csekészcsapat: Csikmák Hajnalka.

Tánc- és Tornastúdió: Weisz Erzsébet, Csicsay Mónika.
Vörös Erdő Vadász Társaság: Kossár Árpád, Nagy Dénes.
Asztalitenisz szakosztály: Heizer Ferenc.
Öregfiúk futballcsapat: Mészáros Árpád.
Kiskertészek szervezete: Bodó Pál.
Corvus Csillagász Társulás: Nagy Sándor, Ollé Erika.
Duna Vadászegyesület: Fekete Barnabás.
Futball szakosztály: Liszkay Tibor.
Szigeti András Baranta Csapat: György Ádám.
Kék Duna Vegyeskar: Miklós Ferenc, Hozák Margaréta.
Aranykert Tánccsoport: Bernáth Zoltán.
Tőzike Néptáncsoport: Boráros Katalin.
Napsugár Néptánccsoport: Zalka Judit, Karika Adrianna.
Gólyahír Polgári Társulás: Szabó Melinda.
Bírósági ülnök: Bindics Iván. 

A kitüntetettek névsora

A szerző felvételei a díjkiosztó ünnepségen készültek
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KAPUVÁR – Négy csallóközi és
ugyanennyi rábaközi település
részvételével  megalakult a Pro
Comitate (A megyéért) csopor-
tosulás. A társulás alapító ok-
iratát szeptember 7-én a ma-
gyarországi kisvárosban Fenes
Iván (Bős), Hájos Zoltán (Duna -
szer  dahely), Polák László (Ekecs),
Ladislav Ru dický  (Nagy  megyer),
valamint  Há mori György (Ka -
puvár), Sza lay Imre (Bősárkány),
Tompáné Balogh Mária (Beled)
és Né meth Gergely (Szany) pol-
gármesterek írták alá.

Hámori György kapuvári pol-
gármester, a társulás megvá-
lasztott igazgatója elmondta:
az egy éve megkezdett munka
napjainkra hozta meg a gyü-
mölcsét. „A testvérváros Nagy -
megyerrel kezdtük el szervezni
a csoportosulást, ezt követően
csatlakoztak a csallóközi és rá-
baközi települések” – fűzte
hozzá a kapuvári polgármester.
A szervezet felépítéséről és cél-
jairól Hutflesz Mihály és Vitá -
rius Lajos tájékoztatta a jelen-

lévőket. A csoportosulás jogi
személyiségű társulás, amely-
nek legfontosabb célja az uniós
pályázati lehetőségek kihasz-
nálása. „Mind a Csallóközben,
mind pedig a Rábaközben
megvannak azok az adottsá-
gok és lehetőségek, melyek
biztosíthatják a két tájegység
fejlődését. Nekünk az a dol-
gunk, hogy ezeket kihasznál-
juk” – hangsúlyozta Hámori.
„Mi nyolcan jelenleg alapítók
va gyunk, de szeretnénk lehe-

tőséget adni más községek-
nek is a csatlakozáshoz” –
nyilatkozta lapunknak Hájos
Zoltán Du naszerdahely pol-
gármestere. Fenes Iván el-
mondta, hogy a bősi önkor-
mányzat az elsők között dön-
tött a csatlakozásról, mert
életképesnek és távlatosnak
tartotta ezt az együttműkö-
dést, amely nem csak a barát-
ságok kialakulását, a gazda-
ságok, vállalkozások összeho-
zását, hanem a magyar azo-

nosságtudat és nemzeti együ-
vé tartozás erősítését is szol-
gálja a határ mindkét oldalán. 

A csoportosulás minden te-
lepülésének egy-egy szavaza-
ta van a közgyűlésben, maga
a szervezet több mint ötven-
nyolcezer lakost és harminc-
nyolcezer hektárnyi területet
ölel fel. A szervezet törzstőké-
jét a résztvevő települések la-
kosságszáma alapján ajánlot-
ták fel, fél euró lakosonkénti
összegben.

A Pro Comitatu társigazgató-
ja Rudický Ladislav lett. A fel -
ügyelő bizottság élére Hájos
Zoltánt választották, alelnök-
nek pedig Németh Ger gelyt. A ré-
gió- és területfejlesztési szekció
vezetője Fenes Iván, az ökoló-
giai- és természetvédelmi testü-
let irányítója Tompáné Balogh
Mária, az emberi erőforrások
szekciót Szalay Imre igazgatja,
az identitás szekciót pedig
Polák László kapta meg.

-as, k-d

Nyolc település, egy cél
Megalakult a Pro Comitatu határokon átnyúló társulás

Krónika

Újszülöttek – Novorodenci

Tési Szintia július 11.; Cseh
Vincent július 11; Némethová
Sofia Carolina július 24.;
Kartusoff Hanna július 29.;
Szabóová Sára augusztus 14.;
Bothová Jázmin augusztus
17.; Rigová Vivien augusztus
20.; Hölgye Nikolett augusztus
27.; Fodor Áron augusztus 31.;
Vídra Vivien szeptember 5.;
Sebők László szeptember 6.

Elhaláloztak – Zomreli 
Molnárová Irma június 19.;
Fekete Jakub július 14.; Kúnová
Terézia július 15.; Gaspareková
Mária július 18.; Bottová

Terezia július 20.; Sándor Šte-
fan július 23.; Derzsi František
július 25.; Nagyová Alžbeta au-
gusztus 8.; Fodorová Katarína
augusztus 20.; Darnai Fran -
tišek augusztus 26.; Darnayová
Rozália szeptember 4.; Ma -
jorová Anna szeptember 10.;
Szamaránsky Tibor szeptember
13.; Balázsová Katarína szep-
tember 20.

Házasságot kötöttek –
Zosobášili sa

Ing. Csidey František – MUDr.
Fodorová Agneša augusztus
7.; Gergely František –
Csóková Bernadetta augusz-
tus 14.; Tóth Alexander –
Szelle Anita augusztus 21.;
Wimmer Marian – Majthe -
nyiová Lenka szeptember 11.

Felhívás
A SLOBODA

ZVIERAT civil
szervezet
felhívja a ku-

tyatenyésztők
figyelmét, hogy

lehetőséget nyújt a kü-
lönböző okok miatt (betegség,
öregség) kiselejtezett tenyészku-
tyák ingyenes átvételére. A kutyá-
kat térítésmentesen az egyesüle-

tünk menhelyére szállítjuk. Itt
ivartalanítva lesznek, oltást, orvo-
si ellátást és mikrochipet kapnak.
A karantén idő lejárta után új gaz-
dikat keresünk nekik. Az egész
akció a Liberty for Dogs in
Slovakia projekt elvein alapul.
KONTAKT:  SLOBODA ZVIERAT,
Pod Brehmi 1, BRATISLAVA 
E-MAIL: 
slobodazvieratba@gmail.com
TEL: 0908/626 318, 
Magyar nyelvű telefonhívás:
0903 746186. 

Meghívó
A Márton napi ludas batyu-

bálba, amelyet 2010. novem-
ber  5-én 19 órai kezdettel tar-
tunk a helyi kultúrházban.
Játszik  a Remix  zenekar.

Belépődíj 7 €. Jegyelővétel a
Komenský u. magyar óvodában

okt. 29-ig, 8:00-tól 16:00 óráig.
(0903 562 661)

Az értékes tomboladíjakról a
rendezőség gondoskodik.

Sok  szeretettel  vár minden-
kit a Bősi Komenský utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Szülői Szövetsége.
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Az utóbbi időben alig olvashat-
tunk a bősi cserkészekről a
Hírmondó hasábjain, ám a ha-
gyományos március 15-i ün-

nepségeken, illetve a
Csemadok által szervezett ko-
szorúzásokon mindig láthat-
tuk őket. Csikmák Hajnalka,
német-testnevelés szakos ifjú
pedagógus 2007-től parancs-
noka a bősi 16. sz. Széchenyi
István cserkészcsapatnak.
Vele beszélgettem.
♦ Légy szíves foglald össze rö-
viden a 2010-es év eddigi
eseményeit a bősi cser-
készcsapatban.
–  Hát, elég sok mindent csi-
náltunk. Az idősebb cserkész-
fiúk minden év elején egy
nagy téli túrát szerveznek a
Duna árterében. Idén huszon-
négyen jöttek össze, de én
csak tőlük tudom, hogy remek
programban volt részük.
Aztán március 15-én mindig
egy kis kultúrműsorral színe-
sítjük a Turul-szobornál meg-
rendezett ünnepséget, márci-
us utolsó hétvégéjén pedig
(sajnos) ismét össze kellett
gyűjtenünk a bősi parkba ki-
dobált szemetet, mert nekünk
vannak ilyen „érdekes“ köte-
lezettségeink is. Ennek a nap-
nak délutánján – a már tiszta
erdőcskében – a nyékvárko-

nyi, a dunaszerdahelyi, a féli,
a csütörtöki és az egyházfai
cserkészekkel találkoztunk és
egy nagyszabású körzeti mé-

tabajnokságot bonyolítottunk
le; a nap végén a nyékvárkonyi
csapat vehette át az elsőnek já-
ró serleget.
♦ Főleg az olvasók kedvéért: mi
is az a méta?
– Egy régi magyar népi játék,
amely kicsit hasonlít a krikett-
hez vagy a baseballhoz. 12-
15-en játszhatják egy csapat-
ban. Röviden: egy fa ütővel üt-
ni kell a labdát, aztán szalad-
ni... manapság ez szinte csak
a cserkészek játéka az egész
Kárpát-medencében.
♦ Milyenek voltak a nyári ren-
dezvényeitek? 
– A nádszegi cserkészekkel
táboroztunk itt a bősi Duna-
parton. Voltunk vagy negyve-
nen. Hát, ez a kis csapat bi-
zony kitett magáért, hiszen jó
sok szúnyog támadott ben-
nünket az egész hét folyamán
és, mint azt a bősi ember tudja
jól, ezek nem kegyelmeznek
senkinek. Sokan próbáltak se-
gíteni permettel meg füsttel, de
nem nagyon használt.
♦ Ennek ellenére jó volt a tá-
borozás?
– Persze. A cserkész ettől ed-
ződik. Meg aztán sokat tanul-

tunk is. A tábor kerettörténete
az 1848-as magyar szabad-
ságharc volt, ami azt jelenti,
hogy a táborparancsnokunk
és Kossuth Lajos egy és
ugyanaz a személy volt az
egész idő alatt. Ez a szerepjá-
ték (is) nevel és tanít a cser-
készetben.
♦ Most már csak arról a szép
eredményről kellene beszá-
molnod, amelyet szeptember
18-án értetek el az Ipolyság -
hoz közeli Paláston.
– Talán egy nappal korábban
kezdeném. Mert 17-én olyan
nagy eső volt a palásti dom-
bok között, hogy a szervezők
egyszerűen lefújták az orszá-
gos akadályversenyt, melyre
vagy 300 magyar cserkész ér-

kezett Dél-Szlovákia minden
pontjából. A bősiek elkezdték
ugyan a versenyt, de fél óra
túrázás után abba kellett
hagynunk, mert már egyetlen
száraz ruhadarab sem volt raj-
tunk. Aztán jött a szombat, az
általad is említett „tizennyol-
cadika“... bizony, nagyon
büszke vagyok cserkészeink-
re, mert a kisebbek csapata
már harmadszor nyerte meg
az országos métabajnokságot
– nekik nem nagyon akadt el-

lenfelük; a bősi suhancok csa-
pata ebben az évben tarolt a
métaversenyen, hiszen már az
elődöntőben 68:2-re verte a
rivális Szepsi csapatát, ame-
lyik hét éve veretlen volt.
Aztán ezzel a riválissal kellett
megküzdenünk a döntőben is.
Ott is mi győztünk 83:71-re!
Tizenhat csapatból lettünk or-
szágos bajnokok, ami azt hi-
szem nem kis eredmény.
♦ Hajni, szerinted ez minek
köszönhető?
– Bő egy hónapig folyt a felké-
szülés. Köszönet Szeif Józsi -
nak, aki olyan sok edzést
szer vezett a csapatoknak; az-
tán megköszönöm azoknak is,
akik ott Paláston bíztatták, lel-
kesítették cserkészeinket,

meg azoknak, akik jó őrsvezetői
csapatunknak, mert mindennek
ez az alapja. A községi hivatal-
nak pedig azért mondok köszö-
netet, mert biztosította utunkat
oda is, vissza is, mert ezt sem
szabad elfelejteni.
Gratulálok a cserkészeknek

ehhez a szép eredményhez
is! Köszönöm a beszélgetést,
sok sikert kívánok az életed-
ben!

Zalka Lóránt

Országos elsők lettek Paláston!
Tartalmas és eseménydús cserkészélet

A csapat fiú tagjai

Magasban a bősi cserkészek serlege Archív felvételek
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Amikor a június végi bankett
napján a nagyközségünk mű-
velődési házának nagytermé-
be bevonulnak a kilencedike-
sek, mindig tudom és érzem,
hogy magyar iskolába jó járni
– tanítani pedig még jobb. A
koszorúcska mindent megszé-
pít, elfeledteti a kellemetlent,
az elmúlt kilenc év fanyar íze-
it, és így teljes ez a mi ünne-
pünk. Ezen a szép napon lá-
tom a Mészáros Marianna ne-
vével fémjelzett tánciskola
eredményét, látom az anyu-
kák büszke tekintetét, az apu-
kákat pedig irigykedve figye-
lem, mikor (majdnem) felnőtt
lányaikkal keringőznek. 

Amikor valamilyen sportver-
senyre visszük el diákjainkat
az ország bármely szegletébe,
ők remekül vizsgáznak mind
kitartásból és sportszellem-

ből, mind pedig becsületből
és tisztelettudásból. Előttem
pedig újra megvilágosodik a
tény, hogy magyar iskolába jó
járni – tanítani pedig még
jobb. Ugyanezt érzem akkor
is, mikor a gyerekekkel szín-
házi látogatáson veszünk
részt Győrben avagy Komá -
romban, ugyanígy örvendezek
az osztálykirándulásokon...
Ta valy Nagycenken például a
jegypénztáros hölgy megkö-
szönte, hogy végre ilyen jól ne-
velt gyerekekkel találkozott,
mint amilyenek a bősi magyar
iskolások..., bizony ám!

És hadd írjam tovább. Ami -
kor tanítói pályám 11. eszten-
dejének kezdetén (felsőbb
utasításra és kötelezően!)
meg hallgattuk országunk him-
nuszát, a cserkészek – akik
egyben az Amade László Alap -

iskola tanulói is – elszavalták
nemzeti imádságunkat..., és
ezen a szeptember 2-i tanév-
nyitón már teljesen biztos vol-
tam abban, hogy magyar isko-
lába jó járni.

Igen, persze, vannak gon-
dok nálunk is, de hol nincse-
nek? Ezeket megoldjuk, meg-
beszéljük és már lépünk is to-
vább. Jól néznénk ki, ha egy
helyben toporognánk és az is-
kola szent ügye csak a háttér-
ben kapna helyet.

S mert jó magyar iskolába
járni, s öröm ezt hirdetni is, is-
kolánk tanítói és támogatói
megrendezik intézményünk-
ben a IV. Nyitott napot, mely-
nek gazdag programja 2010.
november 12-én (pénteken)
várja a kisgyermekes családo-
kat, a szülőket, nagyszülőket
és természetesen minden diá-

kunkat. A szervezés még fo-
lyamatban van, de azért ízelí-
tőként és csalogatóként álljon
itt néhány érdekesség a prog-
ramból: Kovács László tanár
úr fog előadni a magyar nyel-
vű alapműveltség fontosságá-
ról, a gyerekek és felnőttek
rendhagyó aerobic órán
edződ hetnek, iskolánk tanulói
pedig ismét összemérhetik
erőiket (és hangjukat) a kara-
oke versenyen; a legkisebbe-
ket játszóház várja, az oviso-
kat, kisiskolásokat pedig kéz-
műves-foglalkozások; az est
záróakkordjaként Gál Tamás
színművész szenzációs elő-
adása látható és hallható
majd. 

A Nyitott nap 13.00-kor kez-
dődik. A pontos program idő-
rendi szétírását a rendezvény
előtt néhány héttel olvashatja
el mindenki a plakátokon és a
szórólapokon. 

Viszontlátásra november
12-én!

Zalka Lóránt

Tárt karokkal és kapuval
Magyar tannyelvű iskolánkról és a IV. Nyitott nap tervéről

Nem mindennapi helyszínen,
az Ondava sétálóhajón mond-
ta ki szeptember 11-én a bol-
dogító igent a harmincegy
éves helyi Wimmer Marián és
a nála négy évvel fiatalabb,
érsekújvári születésű Lenka
Majthényiová.

A fiatalokat Fenes Iván, a
nagyközség polgármestere
adta össze. A megható pilla-
natokat Bősi Szabó László
énekes Ave Maria című dala
tette még meghittebbé. A ce-
remónia után a násznép
Dunacsúny irányába hajóká-
zott, amelyet a visszaúttal
együtt körülbelül öt óra alatt
tettek meg. Miközben kiváló-
an szórakoztak.

Az újdonsült férj lapunknak
elmondta: szerelmével hat
éve vannak élettársi kapcso-
latban, amelyet most hivatalo-

san is megerősítettek. Azért
választották a hajót házasság-
kötésük színhelyéül, mert va-

lamiképp szeretették volna
ezt a napot még különlegeseb-
bé és egyedibbé varázsolni. Az

esküvőn a harmincfős vendég-
seregen kívül ott volt háromhó-
napos kisfiuk, Ádám is. (und)

Fényes lagzi a sétahajón
A felvízcsatornán szórakozott a násznép

A boldog pár Fogas Ferenc felvétele
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A Bősi Birkózó- és Sport klub -
ban augusztus 2-ától kezdőd-
tek meg az alapozási edzé-
sek, ami annyit tesz, hogy a
fiúk minden nap edzenek a
szlovák alapiskola tornater-
mében.

„Július végéig pihenhettek a fi-
úk, szőnyegmunka nem volt.
Jelenleg 20 taggal működik az
egyesületünk. Egyik nagy re -
mény ségünk, Rákóczi János
idén szeptemberben kezdte
meg Dunaszerdahelyen a
sport gimnázium első évfoly-
mát. Külön öröm számomra,
hogy hetente háromszor beme-
hetek hozzá edzeni, hiszen ő
az egyetlen diák, aki aki komo-
lyabban foglalkozik ott a birkó-
zással” – mondta lapunknak
Meton Krisztián, a bősiek am-
bíciózus edzője. Hozzátette,
Rákóczinak külön edzéstervet
állított össze, amely alapján a
tanárok foglalkoznak vele.
Aztán a versenyekre terelődik
a szó, azokra, amiket ebben a
hónapban abszolváltak: „Szep -
tember 11-én Prá gában száll-
tunk harcba, a belügyminiszté-
rium kupájáért. Négy verseny-
ző mérettette meg magát:
Rákóczi János, Rohály József,
Hegedűs Bence és Wieder -
mann Károly. Ez egy nemzetkö-
zi verseny volt, Német ország,

Szlovákia, Ma gyar ország rész-
vételével. Összesen 27 csapat
172 versenyzője szállt harcba.
Büsz ke ség gel mondhatom,
hogy Rohály József a fiatalabb
diákok kategóriájában az első
helyet szerezte meg. Rákóczi
egészen a döntőig jutott, ám
cseh válogatott ellenfelétől vé-
gül kikapott. Ennek ellenére őt
választották a serdülők leg-
technikásabb versenyzőjének
a bírák” – számolt be Meton.
Wieder mann és Hegedűs itt a
dobogó harmadik fokára állha-
tott fel.

Ugyanezen a héten került
megrendezésre a Kúr Géza Em -
lék verseny Szentpéteren. Erről
így számolt be a tréner: „Ezen a
versenyen javarészt kezdőkkel
vettünk részt, ennek célja inkább
a tapasztalatszerzés volt, sem-
mint a győzelem. Két szlovák baj-
nok is velünk tartott: Szelle
Gábor és Benkó Igor, az utóbbi
korcsoportjában fölényes győzel-
met aratott. A fiatalabbak érem
nélkül zártak” – közölte. Szep -
tember 18-án a bő siek Hav lič kův
Brod nemzetközi versenyre uta-
zott a bősi ala kulat, ahol 21 csa-
pat 152 ver senyzője lépett sző-
nyegre. Ezen a versenyen Rohály
József az első, Hegedűs Bence
és Rá kóczi János a második,
Wieder mann Károly pedig az ötö-
dik helyen végzett.

A Bősi Birkózó- és Sportklub
csapata szeptember 25-én a
Mly nek László Emlékversenyre
készül Trencsénbe, október 2-án
pedig a Fiatalokért elnevezésű
erőpróbán mutatkoznak meg
Po zsonyban. „Amire egész év-
ben keményen készülünk, az az
országos bajnokság, amely októ-
ber 9-én lesz Madaron a fiata-
labb diákok kategóriájában. Itt
elég nagyok az elvárások. Nem
titkolom, hogy országos bajnoki
címet remélek Szelle Gábortól,
Heizer Eriktől, Hege dűs Bencétől
és Rohály Jó zseftől. Minden -
képp helye zés re számítok Wie -
der manntól és Benkó Igortól” –
elemezte az év legfontosabb ki-

hívását a tréner. Novemberben
pedig a az idősebb diákok csap-
nak össze: „Szintén országos
bajnoki címet várok Cicák Ma -
rostól és Ko czó Gergelytől” – je-
lentette ki védenceivel kapcso-
latban a szigorú felkészítő. Még
novemberben nagy nemzetközi
versenyekre hivatalosak. Készül -
nek Dániába, Lengyelországba
és Csehországba.

A versenyözön után tervek
szerint decemberben kéthetes
edzőtáborozásra indul a 20 fős
bősi legénység a Magas-Tát rá ba.

Meton Krisztián és ifj. Csörgő
Ár pád vezetők lapunknak el-
mondták, örömükre szolgál,
hogy az önkormányzat maximá-
lis segítséget nyújt a klubnak a
működéshez. „Sok helyen pénz -
díjasak az edzések, mi nem ter-
heljük ezzel a szülőkkel, hanem
igyekszünk lehetőség szerint be-
biztosítani mindent a gyerekek-
nek. Köszönet ezért a polgár-
mester úrnak, Fenes Ivánnak és
az önkormányzatnak, a JOSTAV
vállalatnak, még pontosabban
Csörgő Juditnak önzetlen támo-
gatásért, illetve a helyi magán-
vállalkozóknak. Nélkülük nem
tudtuk megvalósítani a Csalló -
közi Nagydíjat sem, ami nagy-
ban hozzásegített minket ahhoz,
hogy megismerjék a bősi birkó-
zást és a színvonalas munkát,
amit a klub végez” – konstatálta
a két oktató. (und)

Legfontosabb versenyükre készülnek

Meton Krisztián tanítványával Rákóczi Jánossal 

A győztes bősi csapat Sárváron Archív felvételek
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Tavasszal csupán a hektikus hajrában si-
került megőrizniük III. ligás tagságukat
az egykor szebb napokat látott bősiek-
nek. A klubvezetők az új idény rajtját
megelőzően kinyilvánították: nem sze-
retnék, ha megismétlődne a szurkolók
ősz hajszálait szaporító forgatókönyv.

Olejníkkal irány a középmezőny
A játékoskeretből a nyár elején távozott a két
rutinos, egykor a DAC-ban is megfordult lab-
darúgó: Peter Šnegoň és Vladimír Milan. Az
előbbi az V. ligába jutott a légieknél, az utóbbi
pedig a rivális nyárasdiaknál folytatja pályafu-
tását. Lux vendégjátéka letelte után vissza-
tért a vágsellyeiekhez. „Ismét hozzánk került
a rutinos Kriss, ugyancsak játszott már ná-
lunk Baják is, aki legutóbb Ausztriában légi-
óskodott. Új szerzeménynek számít Zsigray
László (DAC), Ondrej Pustaj (FC Ružinov),
Peter Obložinský (Galánta) és Ján Gerzanič
(Senica). Ificsapatunkból Soós Tivadart so-
roltuk be a felnőttek közé. Tavasszal Jozef
Olejník sikerrel irányította a mentési mun-
kálatokat, a folytatásban viszont már azt
várjuk tőle, hogy a középmezőnybe vezesse
védenceit” – fogalmazott Fekete Alfréd, a
Duna-partiak klubelnöke. A kilencedik baj-
noki fordulót követően azonban tizenkét
ponttal, (12:15) néhány lépcsőfokkal a kö-

zépmezőny alatt, a tabella tizedik helyén ta-
nyáznak a kék-fehérek. 

Pontaszály, gólínség idegenben
„Kedvezőtlen volt a sorsolásunk, az első hat
fordulóból négy alkalommal a bajnokaspirán-
sok, valamint a felsőházban lehorgonyzott
együttesek otthonában játszottunk. Annak el-
lenére, hogy öt idegenbeli meccsünkön egyet-
len pontot sem zsákmányoltunk és csupán a
pöstyéni pályán találtunk a hazaiak kapujába,
kollektívánk teljesítményével elégedett vol-
tam. Egyik helyszínen sem játszottunk aláren-
delt szerepet. Fájó pontunk a gyatra helyzet-
kihasználás, az idegenbeli gólínség. Úgy tű-
nik, elfogyott csatáraink puskapora. Paradox
módon négy góllal a középpályás Bolega a
legeredményesebb játékosunk. Rajta kívül
még Obložinský, Kiss Igor és Bartalos teljesít-
ménye érdemel dicséretet. Vendégként az él-
lovas szerediek (0:2) otthonában, vendéglá-
tóként pedig éppen legutóbb, a vízkeletiek
(4:0) elleni hazai bajnokin nyújtottok a leg-
jobb teljesítményt. Egyébként hazai környe-
zetben veretlenek vagyunk, háromszor győz-
tünk, egy alkalommal pedig döntetleneztünk”
– hangzott a tisztségviselő őszi gyorsmérlege.
Egyébként a Duna-partiak fontosnak tartják,

hogy a régióderbin két vállra fektették (3:2)
nyárasdi riválisukat. Arra is büszkék lehetnek,
hogy a 9. forduló után éppen az Olejník-le-
génység a csallóközi trió legeredményesebbik
tagja. „Az őszi idény hajrájában ideje lenne
idegenből is pontokat szállítani, csatárainktól
pedig gólokat várunk” – jelölte meg a legfon-
tosabb feladatokat Fekete Alfréd.

Felkarolták a tehetségeket
A nyugat-szlovákia IV. liga délkeleti csoportjá-
ban játszó bősi ifik a 9. forduló után 15 pont-
tal a tabella 7. lépcsőfokáról várják a folyta-
tást. „A nyáron gyökeres változásokra került
sor nálunk az utánpótlás-nevelés szakaszán.
A kiváló képességű idősebb diákcsapatunk
tehetségei kerültek az ifiből kiöregedett fut-
ballisták helyébe. A zömmel tizenöt-tizenhat
esztendős gyerekek – főleg idegenben – ne-
hezen boldogulnak a két-három évvel idő-
sebb futballisták alkotta csapatokkal. Rá -
termett edzőjük, Kiss Igor vezetésével a jövő-
ben még sok sikert produkálhatnak.

Megtudtuk, a Csörgő Árpád és Szama -
ránszky Sándor alkotta edzőpáros által irányí-
tott fiatalabb és idősebb diákcsapat váltako-
zó sikerrel szerepel a dunaszerdahelyi terüle-
ti bajnokság korosztályos mezőnyében. (ágh)

Sikeresebb folytatásban bíznak 

A bősiek az őszi idény legjobb teljesítményét nyújtották a vízkeletiek (kék csíkos mez-
ben) elleni bajnoki mérkőzésen Fogas Ferenc felvételei

Hiába a megerősített vendégvédelem,
négyszer találtak be a hazaiak
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