
A pénzügyi világválság Szlová -
kiát sem kerülte el. Csökkent a
termelés, országszerte cégek
és munkahelyek szűntek meg.
Mindezek miatt a pozsonyi
költségvetésbe egymilliárd eu -
ró val kevesebb pénz folyt be,
mint amennyit terveztek. A le-
köszönt Fico-kormány mégis
pazarolta a pénzt, osztogatott
a híveinek, akiknek azt is meg-
engedte, hogy fosztogassanak.
A sok felháborító korrupciós
botrány igazolja ezt. A távozó
szlovák kabinet viszont ott
igyekezett meghúzni ama bizo-
nyos nadrágszíjat, ahol éppen
nem lett volna szabad.
Hónapról hónapra ke vesebb
pénzt küldött az önkormányza-
toknak, amelyek már-már az
ellehetetlenülés hatá rára jutot-
tak.

Jelentős takarékossági intéz-
kedésekre kényszerült nagyköz-
ségünk önkormányzata is, amely
már tavaly megkezdte az éssze-
rű spórolást, s az idén is folytat-
ja. Ésszerűen, vagyis úgy, hogy a
községháza működőképes le -
gyen, továbbra is zavartalanul
szolgálja a polgárokat. Nem áll-
tak le a tervezett be ruhá zások
sem, hiszen kora őszre elkészül
a felújított, korszerűsített tűzoltó-
szertár, amely a Fő utca egyik
dísze lesz. Átadjuk a szociális la-
kásokat, megkezdjük további
négy bérlakás építését a rendőr-
ség volt épü leté nek a helyén.
Karácsony előtt remélhetően
megnyílik a Tesco helyi szuper-
marketje.

A takarékosság következté-
ben idén szűkös hónapokat
hagytunk magunk után, ame-

lyek azonban mégis színesek
voltak. Polgártársaink, iskoláink,
társadalmi szervezeteink, kultu-
rális csoportjaink, sportolóink
sokrétű tevékenységének kö-
szönhetően. Idén is megrendez-
tük a Szent Flórián járási tűzoltó-
ünnepélyt, a Csemadok járási
ünnepét és a szövetkezeti na -
pot. Kivilágos kivirradtig bá loz -
tak a Magyarnóta Klub tagjai és
ven dégei, szép jubileumhoz ér -
kezett a helyi művészeti alapis-
kola. Sikeres nyitott napot rende-
zett az Amade László Magyar
Tannyelvű Alapiskola. Örömmel
tölt el bennünket, hogy sikeres
pályázatunk eredményeként si -
ke rült felújítanunk a helyi szlo-
vák tannyelvű alapiskolát. Ered -
ményes évadot zárt a Kék Duna
Vegyeskar, miként a modern tán-
cok stúdiója is. Számos sikeres

fellépésen bizonyították tehetsé-
güket az Aranykert és a Tőzike
tagjai. Köszönet érte minden ön -
zetlen és rátermett vezetőnek.
Polgáraink lelkiekben gazdag 
hi t  életének egyik bizonyítéka,
hogy a Remény munkatársai és
ol vasói nálunk ünnepelték a ró-
mai katolikus hetilap megalapí-
tásának kerek évfordulóját.

Virágzott a helyi sportélet is.
Felnőtt labdarúgó csapatunk to-
vábbra is a III. ligában szerepel-
het. Kiemelkedő eredményeket
értek el a kyokushin karatézók,
a birkózók, a sportlövők, szín -
vonalas tornát szerveztek nagy-
községünkben a sakkozók. A tel-
jesség igénye nélkül emeltünk ki
néhány ékkövet a bőség kosará-
ból. Igazolva, hogy Bősön to-
vábbra is pezsgő és lélekemelő
a közösségi élet. –fi
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Katolikus hetilapunk, a
Remény, Felvidék egyetlen ka-
tolikus hetilapja, immáron
több, mint húsz éve áll a hazai
magyar katolikusok szolgálatá-
ban. Jelenleg kb. tízezres pél-

dányszámmal, hetente huszon-
négy oldalon tudósít a hazai és
a világegyház híreiről és nyújt
lelki táplálékot. 

Azon kívül, hogy hétről-hétre
az olvasók kezükbe vehetik a he-
tilapot, szerkesztőségünk szá -
mos egyházi jellegű rendez-
vénnyel próbál jelen lenni a kö-
zösségek életében. Az olvasók
előtt jól ismert a Remény Nép -
főiskola, mely sokadik alkalom-
mal indult útjára ez év márciusá-
ban Dunaszerdahelyen. A zarán-
doklatok, a kulturális estek, a
könyvbemutatók, a kiállítások a
Remény szervezésében, szintén
ismerősek az olvasók számára.
Negyedik alkalommal szervez-
tük meg a közelmúltban a
Magyar Katolikus Napot Nyék -
várkonyban, és most is számos
program előkészítése van folya-

matban. Ismét szervezzük a za-
rándoklatokat, szorosabbá tesz-
szük az együttműködést a Ma -
gyar Katolikus Rádióval, tanul-
mányi napokat, konferenciákat
szer vezünk.

Bősön, nemrégiben hálát ad-
tunk az Úrnak az elmúlt húsz
évért. Mert a húsz esztendő kö-
telez bennünket. Arra buzdít,
hogy továbbra is, az írott szón
keresztül elvigyék az Evan -
gélium üzenetét olvasóinkhoz,
akiknek – hisszük, hogy van
mit nyújtanunk. Hiszen az
evangéliumi üzenet a mának is
szól: s mi, katolikus hetilapunk
szerkesztői, ennek az üzenet-
nek vagyunk a hírnökei.

Hálát adtunk az Úrnak,
mert nekünk is, mint bárme-
lyik írott sajtónak ezen a vége-
ken, meg kell küzdenünk a

megmaradásért – az Úr meg-
tartott bennünket. Hálát ad-
tunk, hogy vannak olvasóink,
s vannak velünk szimpatizáló
emberek, barátaink, akik ér-
zik, hogy szükség van a lel -
kiek re – ilyen formában is.
Há lát adtunk a szentmisén a
helyi plébániatemplomban, s
hálát adtunk a közösségért,
az immáron hagyományos
Remény-bálon a helyi művelő-
dési házban, ahol arról is ta-
núságot tettünk, hogy a ke-
resztény ember tud örülni Is -
ten és egymás jelenlétének,
tud kulturáltan szórakozni.

Hálát adunk Istennek, hogy
va gyunk. Köszönet illeti azokat,
akik velünk együtt hálásak. La -
punk a felvidéki katolikusoké: a
mi Reményünk az Ön Re -
ménye.

A mi Reményünk az Ön reménye

Dr. Herdics György
címzetes apát, főszerkesztő

Búcsúztatás jókívánságokkal
Szakál László esperes-plébá-
nost, aki nem egész esztendeje
foglalta el Bős község plébánia-
hivatalát, máris tovább szólította
a szolgálat. Igaz, nem messze,
mindössze Nagyme gyerre.  Ezért
már június végén megkezdte bú-
csúzását a hívek szomorúságá-
ra, bár lelkiatyánk bátorított ben-
nünket, hogy még kisegítőként
egy hónapig szolgál majd Bősön.
Az új lelkiatyát Albán Józsefet,
aki a győri egyházmegyéből ér-
kezik, Dr. Herdics György címze-
tes apát fogja majd beiktatni au-
gusztusban. 

Az Úr akaratából Szakál atya
búcsúztatása pedig egyben szü-
letésnapja és névnapja köszön-
tésével esett egybe. Közben el-
érkezett a tanév vége is.
Felemelő hálaadó szentmisével
fejeztük be, amelyen részt vet-
tek az óvodások, valamint a ta-
nulók nagy többsége: tanáraik-
kal, nevelőikkel együtt. Ismét
bebizonyosodott, hogy a szép
szóra hajlanak a gyermekek.
Bár sokszor nem tudják felfogni,
miért is kell misére menniük,

mégis érzik, csak Jézus útja a
jártható. Nekünk, szülőknek pe-
dig minden eszközt meg kell ra-
gadnunk ennek az érzésnek az
erősítésére. 

László atya prédikációjában
arról szólt, hogy a Jézus Krisz -
tusban mi mindnyájan Istenhez
tartozunk, és az életünk nem-
csak földhöz ragadt élet, hi-
szen Jézus földi életével meg-
szentelte és megszenteli ma is
mindennapjainkat. Krisztus ál -
tal adunk hálát Istennek és
mu száj tudatosítanunk, hogy
még növekednünk kell szelle-
miekben és lelkiekben is. Erre
főleg már a búcsúzó kilencedi-
keseknek hívta fel a figyelmét.
Mint mondta, nem szabad el-
fejteniük a szünidőben sem,
hogy Istenhez tartoznak – a lel-
ki életben ugyanis nincs vaká-
ció és mindenkiért kell imád-
kozni. Szólt a jelenlevő elöljá-
rókhoz, tanárokhoz, nevelők-
höz, hitoktatókhoz, akiknek na-
gyon nagy felelősségük és sze-
repük van a szépre, jóra való
nevelésben. A szentmise végén

nagy szeretettel köszöntek el a
bősi Amade László Ma gyar
Tannyelvű Alapiskola tanárai,
diákjai, a hittanosok nevében
Bodó Evelin és Vida Tamás,
akik köszönetüket fejezték ki a
buzdító lelki beszédekért, jóta-
nácsokért és a bérmálkozókkal
szemben tanúsított türelméért.
Kérték Isten áldását és kegyel-
mét az elkövetkezendő évekre,
valamint az atya imáit a bősi
gyermekekért. Végezetül a pici
óvodások egy gyönyörű verssel
búcsúztatták őt. Úgy éreztem,
nem csak lelkiatyánknak, ha -

nem mindannyiunknak szólóan:
„Lehet szegény, aki gazdag, / s
lehet gazdag a szegény, / csak
az fontos, milyen kincs ül / bent,
a szíved rejtekén. / Ha megta-
nulsz mosolyogni, / észreve-
szed, ami szép, / rádöbbensz
majd, amit te adsz, / mások azt
nyújtják feléd. / Gyűjts magad-
nak igazgyöngyöt, / rakj el min-
den szép mesét, / ne hagyd,
hogy a kedved rontsa / buta,
bántó, rossz beszéd!”

Isten áldjon, kedves atya! 

Mészáros Angelika

Elbúcsúztak az esperes-plébánostól A szerző felvétele
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Országszerte súlyos anyagi
gondokkal szembesülnek a
helyi önkormányzatok, mert
az állam jóval kevesebb
adót szedett be, s elsősor-
ban emiatt csökkentették a
költségvetésből juttatott tá-
mogatásokat. Fenes Ivánt,
nagyközségünk polgármes-
terét arról kérdeztük, hogy
helyben miként birkóznak
meg ezekkel a problémák-
kal, s a váratlan nehézsé-
gek miként befolyásolják
korábbi terveik valóra váltá-
sát.

♦ Polgámester úr, sok helyen
már hiteleket vesznek fel, elbo-
csátásokhoz folyamodnak, s más
kényszerű intézkedéseket is hoz-
nak annak érdekében, hogy az
ottani önkormányzat valamiképp
továbbra is működőképes le-
gyen. Mi a helyzet Bősön? 
– Cseppet sem rózsás, ugyanak-
kor azért jobb, mint az említett

helyeken, mert a működésre
idáig nem vettünk fel egyetlen
eurocentnyi hitelt sem, s nem
is tervezzük. Egyrészt a tavaly
megkezdett szigorú takarékos-
kodási intézkedéseknek kö-
szönhetően, másrészt pedig
azért, mert a helyi adókból be-
folyt tervünket teljesítjük, ami-
ért ezúton is köszönetet mon-
dunk mindazoknak a vállalko-
zóknak és polgároknak, akik
példás magatartásukkal hozzá-
járultak ehhez. Ugyanakkor a
mi helyzetünk sem egyszerű,
hiszen az önkormányzat folya-
matos működéséhez havonta

legalább 92 ezer euróra van
szükségünk, a költségvetésből
viszont májusban 28 ezret, jú-
niusban pedig még ennél is ke-
vesebbet, mindössze 12 ezer
eurót utaltak nekünk. Ezért je-
lenleg olyan a helyzet, hogy azt
a pénzt, amelyet a Tesco cég fi-
zet nekünk a nekik eladott bősi
területért – ami négyzetméte-

renként 17 eurót, vagyis a
5969 négyzetméternyi terüle-
tért 102 136 eurót jelent –
kénytelenek leszünk jórészt a
működési költségeinkre költe-
ni, a többit pedig a tíz szociális
bérlakás felépítésére fordítjuk.
Meg kell említenem, hogy az ál-
lami támogatás már tavaly csök-
kent, nálunk ez a hiányzó összeg
2009 végéig 200 ezer euróra rú-
gott, ami hatalmas kiesés.
♦ Mi a helyzet a kisüzem fedett
járműparkjával, amelyet a köz-
ségháza udvarán, az üveghá-
zak helyén kívánnak mielőbb
felépíteni?

– A tervünk az volt, hogy mire
elkészül a tűzoltószertár kor-
szerűsítése, addigra a kisüzem
járműveit is elköltöztetjük ide-
iglenes állomáshelyükről, tehát
a volt hulladékfelvásárlóból.
Elképzeléseink szerint a köz-
ségháza udvarán levő kon -
strukciókat megemeljük, pléh-
tetőt húzunk fel, s itt rendezzük

be kisüzemünk végleges jár-
műparkját. Egyelőre nem tu-
dom megmondani, mikor lesz
pénzünk erre, de minden igye-
kezetünk arra irányul, hogy mi-
előbb elkészüljön ez a szerény,
de fontos  beruházásunk.
♦ Mikor kezdődik meg a Tesco
helyi szupermarket építése?
– Befejeződött a bontás, a te-
rületet átadtuk az angol cég
szlovákiai illetékeseinek. Je len -
leg a szükséges építkezési en-
gedély és más dokumentumok
beszerzése zajlik. Önkormány-
zatunkon már semmi sem mú -
lik, mi minden feladatunkat ez -

zel kapcsolatban elvégeztük,
ugyanakkor továbbra is segít-
jük ezt a folyamatot. A Tesco
kép viselői legutóbb úgy nyi-
latkoztak, hogy kora ősszel
látnak munkához, s kará-
csony előtt szeretnének nyit-
ni nagyközségünkben. Re mé -
lem, így lesz.

Folytatás a 4. oldalon

Kevesebb állami támogatás – nagyobb gondok
Beszélgetés Fenes Iván polgármesterrel

Őszre tervezik a felújított tűzoltószertár átadását Fogas Ferenc felvétele
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Befejzés a 3. oldalról

♦ Hogy halad a tűzoltószertár
korszerűsítése?
– Örömmel mondhatom, hogy
az építők tartják az ütemtervet.
A nyolcmillió koronának megfe-
lelő sikeres pályázatunk ered-
ményeként lényegesen na -
gyobb, korszerűbb és immár
emeletes szertár szolgálja majd
a nagy hagyományokkal és je-
lenleg is kiemelkedő eredmé-
nyekkel büszkélkedhető tűzoltó-
inkat. A teljesen átalakított épü-
let még szebbé teszi a Fő utca
arculatát, egyúttal pedig nagy-
községünk domináns épületei
közé tartozik majd. Az ünnepé-
lyes átadást szeptember végére
vagy október elejére tervezzük.
Akkor kerülnek vissza végleges
helyükre a tűzoltókocsijaink és a
többi felszerelésünk is.

♦ Ugyanerre az időpontra ter-
vezték a tíz szociális lakás át-
adását is. Tudják tartani az
időpontot?
– Az állami támogatások lé-
nyeges csökkenése nem várt
gondokat okoz ezen a téren
is. Nem kizárt, hogy ha nem
javul a helyzet, akkor a szük-
séges önrész befizetéséhez
hitelt veszünk fel, mert ezeket
az  alacsony komforzatú szoci-
ális bérlakásokat a fűtési
idény kezdetéig mindenkép-
pen szeretnénk átadni a vízi -
erőmű fele vezető úton. Így rö-
videsen azok is emberibb kö-
rülmények kö zött élhetnek,
akik nem dúskálnak az anya-
giakban. S rajtuk aztán egyet-
len eurót sem akarunk spórol-
ni. Ugyanakkor további négy
bérlakás építését is szeret-
nénk megkezdeni a rendőrség

volt épületének he lyén, ame-
lyet rossz állaga miatt csak le-
bontani lehet. A területen
majd további komfortos laká -
sok építésére is lesz lehető-
ség, mert az érdeklődés irán-
tuk számottevő.
♦ Már tavaly, és az idén is el-
maradtak a korábban péntek-
től vasárnap éjjelig tartó falu-
napok. Miként fogadta ezt a
tényt a lakosság?
– Megértéssel. Különösen ak-
kor, ha megtudták, hogy ezzel
a kényszerű intézkedéssel
mindkét alkalommal 25-30
ezer eurót takarítottunk meg.
Mindezek ellenére kevés köz-
ség mondhatja el, hogy ez a
takarékoskodás nem látszott
meg, hiszen nagyközségünk-
ben számos színvonalas ren-
dezvény zajlott. Idén is nagy
sikere volt a Ma gyar nóta Klub

báljának és más téli mulat-
ság, kora nyáron sok érdeklő-
dőt vonzott a motorostalálko-
zó, nemrég pedig a hagyomá-
nyos járási Cse ma dok és Szö -
vetkezeti nap, to vábbá a sok
színvonalas sport- és egyéb
rendezvény. Szű kös anyagi le-
hetőségeink ellenére azért
tartunk egynapos nyárbúcsúz-
tatót, amelyen elsősorban
nagy községünk együttesei és
művészei lépnek fel, színvo-
nalas tevékenységüknek kö-
szönhetően, minden bizony-
nyal vonzó műsorokkal. Nem
marad el a szokásos őszi vá-
sár sem. Bízvást el mond -
hatom hát, hogy a szűkös hó-
napok ellenére  továbbra is
pezsgő a közösségi-, a kul -
turális- és a sportélet nagy -
köz ségünkben.

Sz. J.

A kisüzem egykori helyén a bontási
munkálatok már befejeződtek, a
Tesco szupermarketet valószínűleg
szeptemberben kezdi építeni a kivite-
lező a községben. 

Erről Fenes Iván polgármester tájékoztat-
ta a jelenlévőket a júniusi képviselő-tes-
tületi ülésen. A leendő üzletközpont
5969 négyzetméteres területen fekszik
majd. 

Beszámolt továbbá arról is, hogy az
EGTC Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás négy csallóközi és négy
magyarországi településének polgámes-

tere Dunaszerdahelyen tartott ülést, me-
lyen úgy döntöttek, hogy az ősz folyamán
a tagok a szükséges egyezmény aláírásá-
val teszik hivatalossá együttműködési
szándékukat Kapuvá ron, így októbertől
már különböző projek tek kel pályázhat-
nak a résztvevők. Bős a helyi egészség-
ügyi központ, a szlovák tan nyelvű alapis-
kola és a helyi óvoda felújítására nyújtja
be a már kész tervezetét.

Az aktualitások programpontban szó
esett arról, hogy az egykori rendőrség he-
lyén szeptemberben kezdik el négy bérla-
kás kialakítását, a 10 lakásegységből ál-
ló szükséglakások befejezéséhez pedig
valószínűleg hitel felvételére lesz szüksé-
ge az önkormányzatnak.

(und)

Kevesebb állami támogatás – nagyobb gondok

Krónika
Újszülöttek – Novorodenci
Botlo Jakub március 13.;
Bábics András Áron április 9.;
Brezovská Réka április 9.;
Brezovski Bence április 9;
Csicsayová Laura április 13.;
Maťková Lana április 24.;
Fodorová Jennifer május 8.;
Veselá Martina május 14.;
Prokopovičová Emma május

14.; Mészáros Kitti május 16.;
Čechovič Sebastian május 16.;
Dúhová Eliška május 17.; Nagy
Noel május 25.; Béli Balázs
május 27.; Katona Jázmin má-
jus 31.; Lelkes Erik június 24.

Házasságot kötöttek –
Zosobášili sa

Both Zoltán – Kariková Mária,
március 20; Kudri Róbert –
Fenesová Brigita, április 10.;

Bognár Arpád – Barťanská Ža-
neta, május 15.; Vajas Štefan –
Soósová Denisa, május 15.;
Nagy Alfonz – Csicsayová
Monika, május 22.; Hölgye Šte-
fan – Zsidóová Brigita, június 13.

Elhaláloztak – Zomreli
Bodóová Gizela március 13.;
Bodóová Magdaléna március
20.; Schvaiger Eugen március
24.; Zsemlye Ladislav április 1.;
Puha Edmund április 6.;

Nagyová Terézia április 6.; Pucz
František április 10.; Csikmák
Robert április 12.; Bodó Jozef
április 14.; Bergerová Alžbeta
április 17.; Hodosiová Irena áp-
rilis 18.; Zsemlyeová Jolana áp-
rilis 27.; Bindicsová Mária ápri-
lis 29.; Véghová Mária május
9.; Kozmérová Mária május
10.; Darnay Ladislav május 27.;
Beke Ladislav június 9.; Medei
Július június 9.; Kozmér Ľudo-
vít június 22.; Kurucz Elemír jú-
lius 1.

Ősszel kezd a Tesco szupermarket

A kisüzem egykori helye M. B. felvétele



Június 27-én tartották meg a
nagyközség Amade parkjá-
ban az immár 49. Csemadok
Kulturális Ünnepélyt, vala-
mint a szövetkezeti napot.

A millecentenáriumi emlékmű-
nél a bősi önkormányzat nevé-

ben Fenes Iván polgármester
és Heizer Ferenc alpolgármes-
ter, továbbá Kulcsár Lajos a du-
naszerdahelyi Jednota COOP
elnöke, Hrubík Béla, a Cse -
madok OT elnöke, valamint
Nagy Anikó, a helyi alapszerve-
zet elnöke és Miklós Ferenc ve-

zetőségi tag koszorúzott.  Dél -
után fellépett a Matyi és a he-
gedűs formáció, a bősi Tánc- és
Tornastúdió, valamint nóta- és
operettműsorral kedveskedtek
a vendégeknek Németh Bor -
bála és Uher Rudolf énekesek.
Őket Banyák István és Bertók

Eduárd kísérte hangszeren.
Szín padra léptek a helyi Arany -
kert és Tőzike néptánccsopor-
tok, a környékbeli népdalkörök
is. A rendezvény fénypontja
Var ga Miklós és az LL Junior es-
ti koncertje volt.

(und)

Rendezvény kultúra
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Németh Borbála és Uher Rudolf énekesek M. Angelika felvétele

A bősi Tánc- és Tornastúdió tagjainak előadása

Az Aranykert fellépése A Csemadok TV felvételei

Ünnepelt a Csemadok
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Május 2-án tartották a Szent
Flórián járási tűzoltóünne-
pélyt a községben. 

A vendégeket délelőtt Fenes
Iván, az Önkéntes Tűzoltók
Testületének járási elnöke fo-
gadta a polgármesteri hivatal-
ban: Berényi Józsefet, Sárközi
Klárát, Miklós Lászlót, az
Magyar Koalíció Pártjának kép-
viseletében, a két testvérváros,
Enese és Nagymaros küldötte-
it, Keszegh Pál megyei képvise-
lőt, Nagy Bélát, a járási tűzoltó-
és mentőszolgálat parancsno-
kát, a Szlovák Tűzoltó Szer ve -
zet alelnökét.

Ezután a gyülekező lánglova-
gok a somorjai fúvósok kísére-
tében vonultak a Fő utcán át
Szent Flórián szobráig, Bős kál-
váriadombjára. Az emlékhely
megkoszorúzása után a szent-
misét Herdics György címzetes
apát és  Szakál László János
espres-plébános celebrálta.

A délután további része ma-
jális jelleggel folytatódott: tűzol-
tók vetélkedhettek a polgár-
mesteri és a ÖTSZ járási elnö-
kének kupájáért az Amade
parkban, majd zenés műsor
szórakoztatta a szépszámú ér-
deklődőt egészen késő estig.

(und)

Szent Flórán napja alkalmából
Ivan Gašparovič fogadta az Ön-
kéntes Tűzoltótestület küldött -
sé gét, amelyet Vendelín Horváth
főtitkár vezetett. A fogadáson a
legtöbb helyi szervezettel rendel-
kező Dunaszer dahelyi járást

Fenes Iván járási elnök, Bős pol-
gármestere, Culka János, a
nagy községben levő Komplex
Men tőszolgálat igazgatója és
Czajlik Katalin képviselte. A szlo-
vák államfő beszédében kifejtet-
te: „Mo s tan ság, amikor társadal-

munkban is eléggé elharapód-
zott az önzés, még értékesebb
az önök áldozatkész munkája.
El sősorban az, hogy nem pén-
zért, hanem önkéntesként má-
sok életének, vagyonának és
kö zös értékeinknek a megvé-

dése érdekében tevékenyked-
nek. Ezért elismerés és hálás
köszönet illeti meg mind -
annyiu kat” – mondta az elnök,
aki ezután kötetlen beszélge-
tést folytatott régiónk képvise-
lőivel is. –y-f

Lánglovagok az államfőnél

Tűzoltók talpig díszben

Sikeres évadot tudhat maga
mögött a  bősi Kék Duna Ve -
gyes kar. Több sikeres adventi
hangversenyen kívül szerepelt
a március 15-i, helyi  megemlé-
kezésen, a Csemadok alap -
szer vezetének évzáró gyűlé-
sén, a Győr-Gyárvárosiak Klub -
jának és a bősi Nótaklub tag -
jainak baráti találkozóján, to -
vábbá magyarországi Lébény
községben a Dal Ünnepén, va -
la mint Pozsonyeperjesen, a
nem zetközi énekkari találko-
zón és még számos ünnepi
ese   ményen. 

Évente egyszer ju talom kirán -
dulá son vehet részt a kórus,
amelyet Nagy Anikó elnökünk
szervez. Idén Sopron a kisze-

melt város. Az énnekkart
Hozák Margaréta pedagógus, a
Szlovákia Magyar Pe dagógus
Vas Lajos Kóru sának oszlopos
tagja vezeti, oktatja nagy hoz-
záértéssel, türe lem mel, szere-
tettel. Gréti kénk, a min dig mo-
solygó karnagyunk betöltötte
a negyvenedik életévét. 
E szép jubileum alkal má ból a
kó rus meglepte őt tortával,
szép ajándékokkal és negy-
ven szál rózsával. Kö szöntötte
őt a község ön kormányzata
ne vében Fe nes Iván polgár-
mester is, aki elis me rően szólt
az ünnepelthez jó egészséget,
sok türelmet, kitartást, vala-
mint jó szerepléseket kívánva.

(mf)

A Kék Duna sikeres évadja

Díszmenet a Fő utcán A  szerző felvétele

Hozák Margaréta, az ünnepelt Mészáros Angelika felvétele
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Hetedik éve rendezik a község Amade
László parkjában a Bősi Motoros Talál -
kozót. „Az egész egy gulyáspartival indult
Dunaszerdahelyen. Ekkor még senki sem
sejtette, hogy ekkora rendezvénnyé növi ki
magát valaha is” – mondta Horváth István,
a Csallóközi Bikák motoros klub alelnöke,
a rendezvény egyik szervezője. Elárulta,
hogy az elsőt a dunaszerdahelyi fürdő mel-
letti kempingben szervezték meg, de mivel
az később kicsinek bizonyult, kénytelenek
voltak nagyobb helyszínt keresni. Ekkor jött
az ötlet, hogy Bősön próbálkozzanak. Így
az első dunaszerdahelyivel együtt ez már a
nyolcadik ilyen rendezvénye a motoros
klubnak. Bős önkormányzata és mások is
mindenben segítenek a szervezőknek. Az
idei akcióra a hazaiakon kívül a környező
országokból érkeztek szebbnél szebb dü-
börgő kétkerekűek: főleg Magyaror szágról
és Szlo véniából. Megközelítőleg 800-1000
motoros gyűlt össze, hogy két éjszakán ke-
resztül együtt bulizzon. 

A rendezők elmondták, hogy az esőzé-
sek sem akadályozták meg azt, aki jönni
akart, és a sár ellenére is tekintélyes tö-
meg gyűlt össze. A hagyományos motoros
felvonulásra szombat délután kettőkor ke-
rült sor. Bősről Bakának indultak, majd
Csalló köz nádasdon és Dercsikán keresztül
Mó rocz karcsa érintésével keresztülvonul-
tak Dunaszerdahelyen. Innen Nagy udvar -
nok felé vették az irányt és Kürt, Vásárút,

Albár, Mad látogatása után Várkonyon ke -
resztül tértek vissza Bősre. A két nap folya-
mán hazai és magyarországi zenekarok
szórakoztatták az érdeklődőket. Felléptek
többek közt a hazaiak közül a Phoenix és a
Fac torial, a magyarországiakat pedig a
Kala pács, a Helldorado és a Cool Head
Clan kép viselte. 

Az utolsó éjjel a nagymegyeri Big Man
Band szórakoztatta a még bulizni vágyó-
kat. Hervay Szabina, Mé száros Dániel és
Táncos Tamás Dunaszer dahelyről érkeztek
péntek este sátorral. Azt mondják, hogy az

eső okozott némi gondot, főleg annak, aki
olyan helyre állította fel a sátrát, ahol köny-
nyen megállt a víz. Szerintük az idén nem
volt olyan jó a felhozatal a zenekarok kap-
csán, mint az utóbbi években, kissé egy-
hangúnak tartották a zenei palettát. De
nem kizárólag emiatt érkeztek. Inkább a ré-
gen látott barátok és a buli miatt. A találkozó
ideje alatt rendbontásra nem került sor. 

A vasárnap délelőtti sátorbontások után
ismét kiürült a park, csak nyomai marad-
tak annak, hogy kétkerekű járművek gyúr-
ták itt a sarat napokon keresztül. –as

Újra dübörögtek Bősön 
Motorkerékpár-csodák és motorosok az Amade-parkban 

Több időszerű kérdésről és egy távla-
tos tervről tárgyalt a helyi képviselő-
testület április 23-án. Fenes Iván pol-
gármester beszámolt arról, hogy
megtörtént a helyi szlovák tannyelvű
alapiskola 80 ablakának és nyílászá-
rójának cseréje, amelynek költsége-
it a minisztérium fedezte.

A kisüzem irodái kiköltöztek a majdani
Tesco területéről és azóta a községi hi-
vatal alagsorában kialakított új helyisé-
gekben végzik a munkájukat. A jármű-
park a volt hulladékfelvásárló helyére
költözött, ahol átmeneti otthont kaptak a
tűzol tók is, valószínűleg szeptember vé-

géig, amikorra a tűzoltószertár korszerű-
sítése uniós pályázaton nyert forrásból
befejeződik. 

A kisüzem végleges helye a községháza
mögötti területen lett. A képviselők arról is
határoztak, hogy a nagyközség csatlakoz-
zék az alakulóban levő Pons Danubii euro-
régióhoz, amelyet kisalföldi és csallóközi
önkormányzatok hoznak létre.

A magyar és szlovák együttműködéssel
létrehozott Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együtt működési Csoportosulás
megalakításának javaslatát Vitárius Lajos,
az EGTC (Európai Területi Együttműködési
Csopor tosulás) projektmenedzser ismer-
tette. Tájékoz tatása szerint a Csallóközből

négy település: Dunaszerdahely, Bős,
Nagy megyer és Ekecs, Magyarországról
pedig Ka puvár, Beled, Szany és Bősárkány
alapítanák meg a társulást, melynek célja
a uniós források régiók közti hatékony fel-
használása. 

A csoportosulás tulajdonképpen vállal-
kozásként működne, amelynek törzstőké-
jét állandó lakosokkénti 0,50 euróban ha-
tároznák meg. 

A képviselő-testület meghatalmazta
Fenes Iván polgámestert a társulás meg-
alakulásához szükséges egyezmény aláírá-
sával, illetve megbízta a további tárgyalá-
sokon való részvétellel. 

(und)

Szlovák–magyar együttműködés

Motorzúgástól volt hangos a szabadidőpark Undesser Tímea felvétele
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Június 4-én ünnepre gyűlt ösz-
sze sok szülő, iskolabarát, egy-
kori és mai növendék a kultúra
házában Bősön, hogy a helyi
Művészeti Alapiskola tanárai-
val együtt ünnepeljék meg az
intézmény megalakulásának

huszadik évfordulóját. A nagy-
szabású ünnepséget Vida Gab -
riella pedagógus nyitotta meg,
majd Ilka Gabriella igazgatónő
ünnepi beszéde következett.
Felelevenítette a kezdeti nehéz
időket, amelyek után szebb

évek következtek a mára már
virágzó iskola életében. Jelen -
leg az iskolát 234 tanuló láto-
gatja, zenei, képzőművészeti, il-
letve tánc tagozaton. Zenei tago-
zaton a jelentkezők zongora,
szintetizátor, hegedű, gitár, furu-

lya és ének szakokból választ-
hatnak. A tanulókat szak -
képzett, lelkes és kreatív pe-
dagógusok oktatják a szépér-
zékre, a zene, a tánc és kép-
zőművészet szeretetére, alá-
zattal, tisztelettel és hivatás-

sal. Fő céljuk, hogy megsze-
rettessék a tanulókkal a kivá-
lasztott mű vészeti ágazato-
kat, hogy hozzájáruljanak a
gyerekek harmonikus fejlődé-
séhez. Az alapoktatás az isko-
lán 8 éves időtartamú, melyre
csatlakozik a második ciklus
4 éves időtartammal. Az isko-
lán előkészítő oktatás is folyik
az óvodáskorú gyermekek ré-
szére, valamint felnőttek is je-
lentkezhetnek a 4 éves időtar-
tamú felnőttképzésre. Min -
denkit szeretettel várnak az
iskolába.

Az igazgatónő, kollégái oda-
adó munkáját oklevéllel és szál
virággal köszönte meg, vala-
mint nem feledkezett meg
azok ról sem, akik hozzájárul-
tak az iskola létrejöttéhez és si-
keres működéséhez. Nagyon
megható volt, amikor a szín-
padhoz szólította az egykori
Járási Hivatal Iskolaügyi Szak -
osztályának volt alkalmazott-
ját: Milán Michalec urat, vala-
mint Gróf Árpád egykori polgár-
mestert, kik nagyban hozzájá-
rultak az iskola beindításához
1990-ben. Köszönőlevelet ado-
mányozott Fenes Iván polgár-

mester úrnak is, akinek mindig
szívügye volt a művészet, illet-
ve a művészeti oktatás. Köszö -
nőlevélben részesültek továb-
bá az iskola anyagi támogatói
is, köztük Ing. Ilka Alfréd a Bősi
Vízerőmű igazgatója, Ing. Mé -
szá  ros Árpád a Bala részvény-
társaság képviselője, valamint
Ing. Kováts Gyula, a Gazda
Szlo vákia igazgatója.

Fenes Iván polgármester e
jeles alkalomból polgármesteri
díjjal tüntette ki Ilka Gabriellát,
aki a kezdetektől 20 éven ke-
resztül vezette, és vezeti ma is
az intézményt sikerrel.

A gálaműsorban felléptek az
iskola zene-, és tánctagozato-
sai, a képzőművészetisek mun-
káit pedig a művelődési ház-
ban rendezett kiállításon te-
kinthették meg a nagy szám-
ban megjelent érdeklődők.

E jeles évforduló tiszteletére
egy gyerekközpontú kis kiad-
ványt is megjelentettek, mely
hűen tükrözi az elmúlt 20 év si-
kereit. A kiadványt gazdagon
díszítik a tanulókról, fellépé -
sekről készült fotók, illetve a
kép zőművészeti diákok mun -
kái nak fotói. (ma, ig) 

Jubiláló művészeti alapiskola 

BŐS/DUNAREMETE/LIPÓT –
Április végén tartotta értékelő
ülését a Magyarország-Szlo -
vákia Határon Átnyúló Együtt -
működési Program szakmai ve -
gyes bizottsága. A testület úgy
döntött, hogy uniós forrásból
jelentős összeggel támogatja a
Bős és Dunaremete közötti
kompjárat kiépítését. A beruhá-
zás összköltsége 3,23 millió
euró. Ennek az összegnek a
nyolc  vanöt százalékét brüsszeli
pénzekből fedezik, tíz százalék-
kal Nagyszombat-, illetve Győr-
Moson-Sopron megye járul hoz-
zá a költségekhez, a maradék

önrészt pedig az érintett önkor-
mányzatok teremtik elő.

Lapunk megkeresésére Fe -
nes Iván bősi polgármester ki-
fejtette: – Örömmel értesültem
a jó hírről. Remélhetően mind-
azoknak, akik Lipótra mennek
vagy Bősre jönnek, jövőre már
nem kell mintegy negyven kilo-
métert kerülniük, mert a komp-
pal sokkal gyorsabban és ol-
csóbban jutnak el a kívánt hely-
re. Bízom abban is, hogy a vízi
közlekedésnek köszönhetően
nagyközségünkben és térsé-
günkben is fellendül az idegen-
forgalom” – nyilatkozta. El -

mond ta azt is, hogy a bősi ol-
dalon mintegy háromszáz mé-
terre a Hullám csárdától lesz
a kikötő, ahol kiszolgáló épü-
letet, parkolókat is építenek.
S mintegy hét kilométeres ke-
rékpárutat is kialakítanak.
Kvarda József, a Nagy szom -
bat megyei önkormányzat al-
elnöke arra hívta fel a figye-
lemt, hogy jelenleg Pozsonytól
Medvéig nem lehet átkelni az
Öreg-Dunán, erre a komp
most lehetőséget teremt.
„Sok szempont mellett ide -
gen forgalmi és kulturális fel-
lendülést is hozhat majd

mindkét oldalon a vízi össze-
köttetés” – mondta. A dél-
szlo vákiai létesítmények a du -
na szerdahelyi Pintér Zoltán
mérnök tervei alapján készül-
nek el.

A kompot a rámpával együtt
31 méter hosszúra tervezik, 50
utas és 6 személygépkocsi befo-
gadására lesz alkalmas. A vízi
jármű alacsony, hatvan centimé-
teres merülési mélységű, így
nem feneklik meg az Öreg-
Dunának ezen a szakaszán. 
A ter vezett menetidő Bős felé
20, vissza Dunaremetére 25
perc lehet: ennyi idő alatt teszi
meg a mintegy négy kilométeres
távolságot a két kikötő között.
További részletekről a megyei és
a helyi önkormányzatok illetéke-
sei egyeztetnek. K-d, M. F. M.

Van pénz, lesz komp! 
Több mint hárommillió eurót nyertek uniós forrásból

Az igazgatónő (jobbról) lányával, Gabriellával A szerző felvétele
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Június 5-én ünnepélyes keretek
között és gyerekkacaj kíséreté-
ben sikerült átadni egy új játszó-
teret a Komenský Utcai Magyar
Óvoda udvarán. Talán ezzel az

egy mondattal be is fejezhet-
nénk, az eseményt azonban ko-
moly szervezés, hihetetlen mun-
ka, „pénzteremtés” és nem utol-
sósorban szülői összefogás előz-
te meg. Ezért érdemel kicsit
hosszabb beszámolót ez a ren-
dezvénysorozat. 

Még a farsang idején kezdő-
dött minden. Tulajdonképpen
Nagy Mónika agyából pattant ki
az ötlet, s a szülői közösség tá-
mogatta is a jobbnál jobb terve-
ket. „Legyen hát egy tavaszi
BÖRZE!” – mondta Nagy anyuka
vidáman, aztán már sorolta is az
ezzel kapcsolatos lehetősége-
ket. Persze minden elismeré-
sünk azoknak jár, akik nem csak
ötleteikkel, dicséreteikkel, de
idejüket feláldozva kétkezi mun-
kájukkal is besegítettek a börze
előkészületeibe. A kirakodóvá-
sárnak, eszem-iszomnak, közös-
ségépítésnek is nevezhető ren-
dezvény március 23-25-én ter-
mészetesen megvalósult, és

nagy sikert aratott községünk-
ben. (És most az alábbiakban
egy nagyon hosszú mondat kö-
vetkezik, kérem, olvassák el fi-
gyelmesen.) Köszönet jár mind-

ezért Eke Józsefnek és a kultúr-
ház más kedves alkalmazottai-
nak, a kisgyerekek aktív szülei-
nek és ügyeskezű nagyszülei-
nek, Bors Igornak,  a Duna utcai
üzemi konyha szakácsának a fi-
nom pacalpörköltért és a gulyá-
sért, a rétesekért Fodor Kati né-
ninek valamint Husvéth Éva né-
ninek, a pogácsákat  Beck Kata -
lin konyhafőnöknőnek kö szön -
hetjük,  a finom almákat pedig
Bodó Pali bácsinak, sőt az Afix
üzlet, a Flóra virágbolt és Amb -
rus József támogatását is élvez-
hettük ezen a tavaszi börzén.
Minden volt tehát, mi szem száj-
nak ingere. A lángost alig bírták
az anyukák dagasztani, sütni. 
A játszóházban az ovi pe dagó -
gusai biztosítottak szórakozást a
gyerkőcöknek, a zsákbamacska
pedig nagy sikert aratott a hoz-
zánk betérők között. A Községi
Hivatalból is érkeztek hozzánk
látogatók, persze ők sem jöttek
üres kézzel. Tőlük komoly anyagi

támogatást kaptunk terveink-
hez. Elmondhatjuk, a kirakodó-
vásár sikerrel járt.

És most visszatérhetünk a cik-
künk első mondatában megem-
lített Játszótérhez. Kedves
Olvasó! Mialatt Ön ezt a beszá-
molót olvassa, a sok oviskorú
kislány és kisfiú boldogan játszik
egy, korábban megálmodott az-
tán megvalósított játszótéren a
Komenský Utcai Magyar Óvoda
árnyékos udvarán. Ez lett mun-
kánk, összefogásunk gyümöl-
cse, hogy jobb, kellemesebb
élete legyen gyermekeinknek, s
talán (engedjék meg ezt ne-
künk) egy kicsit nekünk szülők-
nek is.

A június 5-i ragyogó napot egy
gyermeknapi ünnepséggel kö -
töttük össze. A sok szép játékot
Nagy Pista bácsinak és kollégái-
nak illik megköszönnünk, vala-
mint köszönet jár Béli Zoltán asz-
talosnak, Darnai Mátyásnak a fa-
anyag biztosításáért, valamint
Nagy Dezidernek. A falfirka-tábla
Jakus József, Horváth Fló rián,
Lelkes Árpád, valamint Csóka

Gyula festő önzetlen munkáját di-
cséri.

A gyereknapot a lovas hintó és
a négykerekű jelenléte és kihasz-
nálhatósága tette még színeseb-
bé. Köszönjük ezt Schwei ger
Imrének, Csicsai Ti bor nak vala-
mint Fekete Bálint nak. Hálával
tartozunk a János kocsma veze-
tőségének a sok finomságért,
Tovarek Marika néninek és férjé-
nek a türelmükért és segítségü-
kért, az ovi igazgatónőjének és
nem utolsósorban minden peda-
gógusnak, szülőnek és nagyszü-
lőnek, akik csak egy kicsit is tá-
mogatták vállalkozásunkat. 

Bízunk benne, hogy ez máskor
is megvalósulhat. Igaz, a gazda-
sági válság időszakát éljük még,
de az egyszerű, hétköznapi em-
berek összefogása és tenni aka-
rása ez esetben (esetekben) is
megmutatta, hogy nem hétköz-
napi dolgokat tudnak megterem-
teni. S a legszebb, ami az ovi ud-
varát most is fénnyel tölti be, az a
sok mosolygós gyermekarc..., pe-
dig mi csak egy csúszdát szeret-
tünk volna... Zalka Lóránt 

Csak egy csúszdát szerettünk volna...
avagy: mi van, amikor összefogunk

A polgármester adta át az új játszóteret

Csúszda a gyerekek nagy örömére Archív felvételek
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A Hodossy Zoltán Emlék -
verseny után újabb birkózó-
torna színhelye volt Duna -
szerdahely.

Június 26-án a városi sportcsar-
nokban zajlott a hagyományos
Csallóközi Nagydíj nemzetközi
kötöttfogású viadal újabb felvo-
nása. A rangos rendezvényen
a kezdők, fiatalabb és idősebb
diákok mezőnyében kilenc or-
szág harminchét csapatának
kétszázötvenhat versenyzője
há rom szőnyegen csatázott a
győzelemért. A Bősi Birkózó- és
Sportklub ambiciózus vezető-
sége támogatóinak, sportdiplo-
máciájának köszönhetően szlo -
vá kiai viszonylatban egyedülál-
ló erőpróbát rendezett. A nagy
érdeklődésre való tekintettel
né hány súlycsoportban már-

már „túljelentkezést“ ta pasz -
tal  tunk. A fiatalabb diákok 48
kilós súlycsoportjában 29 (!!!)
birkózópalánta küzdött az első-
ségért. „Ilyet csak a legrango-
sabb világversenyeken ta pasz -
tal tam. Sok barátom van a
Csal lóközben. Másod ízben va-
gyok a Nagydíjon. Felsőfokon
tel jesítettek a rendezők, mond-
hatni kontinensviadalhoz méltó

körülményeket teremtettek a
legifjabbak számára. Az előző
évhez képest megduplázták a
résztvevők számát, tovább javí-
tottak a szervezés színvonalán.
A szőnyegcsatákat figyelve az a
benyomásom támadt, hogy a
birkózópalánták zsenge koruk
ellenére technikailag kiválóan
képzettek, taktikailag érettek.
Szerintem ez a verseny tovább
növelte a sportág népszerűsé-
gét az erősportágakban sike-
res versenyzőket felvonultató
régióban” – nyilatkozta lapunk-
nak a rendezvény és a szőnyeg-
csaták színvonalát értékelve a
magyarok még mindig oly nép-
szerű olimpiai bajnoka, Nö -
vényi Norbert, a Csallóközi
Nagy díj díszvendége.

Hasznára vált a megmérette-
tésnek, hogy a párharcokat honi

és magyarországi FILA-bírók irá-
nyították. A dél-szlovákiai egye-
sületek legjobbjai közül csupán
a vendéglátók versenyzői kerül-
tek a dobogó legfelső fokára.
„Heizer Erik és Rákóczi János
teljesítette az elvárásokat. Kel -
le mes meglepetést keltett Lach -
 kovič elsősége, a nevezett
ugyan is hosszabb kihagyás
után csak a közelmúltban kez-

dett el újra edzeni. Csalódást
keltett Benkó és Szelle produk-
ciója. Az utóbbi képtelen volt fo-
gyasztani, ezért a megszokott-
nál egy súlycsoporttal feljebb
volt kénytelen birkózni” – érté-
kelte a Duna-partiak produk -
ció ját a klubelnök, Meton
Krisztián. Meglepetésre három
érmet szereztek a szabadfo-

gásra szakosodott dunaszerda-
helyiek. Rajtuk kívül még a ma-
dariak és a somorjaiak kerültek
dobogóra. „A kadettek közelgő
szarajevói kontinensviadalára
készülő válogatottjaink, Soós,
Ahmeti és Megály Attila
Szabadkán, FILA-rangsorverse-
nyen vettek részt, ám fiatalabb
társaiak nem okoztak csalódást,
hárman közülük érem mel gyara-

pították gyűjteményüket” –
hangzott id. Szeiler Zoltán, a
Gladiátor Birkózóklub elnökének
gyorsmérlege.   

A viadal befejezését követően
az elmúlt héten a bősiek francia
(Bagnolet) vendégeikkel közös
edzőtáborozáson csiszolták a fo-
gásokat a Duna-parti nagyköz-
ségben. „A tanév végén egy kis

időre mi is elköszöntünk véden-
ceinktől, akik júniusban szaba-
dot kaptak. A szusszanásnyi pi-
henő után augusztus elejétől is-
mét teljes intenzitással gyakoro-
lunk. Augusztus 2-tól a Ko má -
romban, a helybeli Spartacus
ver senyzőivel készülünk majd az
újabb kihívásokra” – nyilatkozta
versenyzőik nyári műsoráról
Meton Krisztián.

Kis kontinensviadalhoz hasonlított a Nagydíj
Növényi Norbert véleménye szerint felsőfokon teljesítettek a bősi szervezők

Dél-szlovákiai érmesek
Előkészítő – 25 kg: 2. Ágh Attila (dunaszerdahelyi), 3. Paradi Kevin
(madari); 27 kg: 3. Pőthe Zalán (dunaszerdahelyi); 35 kg: 1. Heizer
Erik (bősi); 38 kg: 2. Hakszer Balázs (dunaszerdahelyi), 3. Pajli
Ádám (somorjai); 42 kg: 1. Lachkovič Gábor (bősi); 47 kg: 2. Liptai
Tamás +55 kg: 2. Plavý Zoltán (mindannyian somorjaiak).
Fiatalabb diákok – 37 kg: 3. Tóth Ádám; 57 kg: 2. Paradi Ferenc
(madariak); 62 kg: 3. Hegedűs Bence (bősi).
Idősebb diákok – 35 kg: 2. Megály Arnold (madari); 3. Cicák
Maroš 59 kg: 1. Rákóczi János; +85 kg: 3. Koczó Gergely (mind-
annyian bősiek).

A díjazottak – mellettük balra Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó Marian Baláži felvétele
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A bősi lőtéren május 9-én, vasárnap az első
fordulóval vette kezdetét a csallóközi és a ma-
gyarországi lövészklubok nemzetközi lövésze-
ti szuperligájának versenysorozata, amely im-
már tekintélyes – tizenhét éves múltra tekint
vissza.

A Csallóközből az idei ligába a helyi lö-
vészklub két csapattal, míg a tavalyi járási
bajnok dunaszerdahelyi DRON, valamint a
somorjai lövészklub egy-egy csapattal ne-
vezett be. A magyarországi Écs két csapa-
tot indított a nyitófordulóban, Pér és
Csorna pedig egy-egy team-mel képvisel-
tette magát. Maga a versenysorozat négy
fordulóból áll, a versenyeken a résztvevők
50 méter távolságra lőnek 20 értékelt lö-

vést kisöbű sportpuskával, a csapatver-
senybe pedig a négytagú csapatok három
legjobb eredménye számít bele. Az elsőb
forduló a csapatversenyben az alábbi ered-
ményeket hozta: 
1.Écs A (Pulai Tamásm Horváth Gáborné,

Horváth Gábor, Tóth Ádám) 571 kör;
2.Dunaszerdahely DRON (Rácz László,

Rácz Tamás, Borbály László, ifj. Borbély
László) 560 kör;

3.Bős A (Bokros Attila, Boráros Tamás,
Csiba Ferenc, Szabó Mária) 558 kör; 

4.Écs B (Gömböcz József, Tóth Sándor,
Tóth Sándorné, ifj, Horváth Gábor) 556
kör; 

5.Bős B (Lelkes Tamás, Majoros Krisztián,
Majoros Zsuzsanna, Rigó Zsolt) 534 kör;

6.Somorja (Csóka Zoltán, Juhász Pál,
Jávorka László, Machala László) 518
kör; 
A hetedik helyen Pér, a nyolcadikon pe-

dig Csorna csapata végzett.
Férfiaknál a legjobb három egyéni ered-

ményt Écs versenyzői érték el, nevezete-
sen Pulai Tamás 192, Horváth Gábor 190
és Tóth Ádám 189 körrel, s ugyanilyen
eredményt lőtt (kevesebb belső tizessel) a
dunaszerdahelyi DRON színeiben Rácz
László. A nőversenyzők között szintén az
écsi Horváth Gáborné volt a legjobb 190
körrel, a két bősi versenyző, Szabó Mária
(186 kör) és Majoros Zsuzsanna (185 kör)
előtt. (-er)

Határtalan sportlövészet – tizenhetedszer

Négy esetben egyenesen a
dobogó legfelső fokára áll-
hattak fel a bősi versenyzők
a másodízben megrendezett
nyílt kyokushin karatebajnok-
ságon, amelynek hely színe a
dunaszerdahelyi sport csar -
nok volt.

Ez annak ellenére remek fegy-
vertény, hogy a meghívott ma-
gyarországi, ukrajnai és len-

gyelországi klubokból az uk-
rán és a lengyel versenyzők az
ottani árvízi helyzet miatt vé-
gülis lemondták a részvételt.
Miként Darnay Barnabástól, a
bősi klub vezetőjétől és mes-
terétől megtudtuk, így is több
mint száz versenyző vett részt
a viadalon 18 hazai és főleg
magyarországi klubból.

A II. Slovakian Openen részt -
vevő hazai különítményből

legfényesebb érem Pék Ádám
(ifjúságiak, nehézsúly), Hor -
váth Balázs (juniorok, nehéz -
súly), Jeriga Angelika (felnőt-
tek) és Godó Tibor (felnőttek,
könnyűsúly) nyakába került.
Egy aránt ezüstérem dicséri
Krajcsovics Ferenc (ifik, nehé-
zsúly) és Jeriga Natália (junio-
rok) teljesítményét; ráadásul
Natália a bősiek közül egyedü-
liként nemcsak küzdelemben,

hanem katában (formagyakor-
lat) is szerzett ezüstérmet. 
A végül bronzéremnek örülhe-
tett a gyermekkategória köny-
nyűsúlyú mezőnyében Csiba
Kop pány, a serdülő fiúk hason-
ló mezőnyében Zvardon Mar -
tin, az ifik középsúlyú kate -
góriá jában Bartalos Richárd, s
ugyanitt a nehézsúlyúak között
Ke rényi Péter.

(db/ck)

Tizenegy bősi érmes helyezés!
Több mint száz versenyző a II. Slovakian Open nyílt kyokushin bajnokságon

Taroltak a bősi karatékák Heizer Zoltán felvétele
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Az egykor szebb napokat megélt, a máso-
dik vonalban is megfordult bősiek csupán
a tavaszi bajnoki idény zárófordulójában a
hazai pályán aratott győzelmüknek (Bős–
ČFK Nitra 3:1) köszönhetően biztosították
be III. ligás tagságukat. A Duna-partiak
szurkolói az ősszel még elégedettek voltak
kedvenceik helytállásával. A kollektíva
ugyanis a 10. fordulót követően a harma-
dik helyről várta a folytatást, huszonnégy
ponttal a tabella hatodik helyén telelt. Mint
az köztudott, októberben és novemberben
sérülések és eltiltások tizedelték a kollek-
tívát. A kényszerpihenők sorozata rutinos
kapusuk, Izsmán sérülésével indult.
Szerencséjükre tartalalékkapusuk, Fogas
Sándor kitűnően oldotta meg feladatát,
nem érződött markánsan első számú háló-
őrük kiválása. A ludanicei meccsen Vlado
Milan is kidőlt a sorból, majd Baják is meg-
sérült. A csapat rangidős futballistája és
gólfelelőse, Miroslav Kriss pedig műtétre
szorult. Šnegoň sem állhatott csatasorba.
Menet közben a fegyelmi büntetések miat-
ti kiválások is szaporították a ráncokat az
edzők homlokán. Liszkai, Végh, Soós és
Lux egy-egy összecsapáson ilyen okok mi-
att maradt ki a csapatból. 

A stratégák esetében nem véletlenül
használtuk a többes számot. A kék-fehé-
reknél ugyanis egymásnak adták a kilin-
cset az edzők. A 2009/2010-es bajnoki év-
folyamot Fieber Péter irányításával kezdték
el. Az ismert szakember a negyedik forduló
után elköszönt a csallóköziektől, az élvo-
nalbeli ligetfaluiakhoz szerződött. Helyébe
úgyszintén kiválóan képzett szakember,
Meszlényi Tibor került, aki az őszi szezon
befejeztével úgyszintén odébbállt, a rivális
szerediekhez távozott. A tavaszi folytatásra
már Vlado Milan készítette fel az együttest.
A tavaszi kudarcok idején (hét meccsen át
tartott a bősiek nyeretlenségi sorozata) a
rutinos játékosedzőnek Jozef Olejník sze-
mélyében segítőtársa is akadt. A hajrában
már a szaktanácsadónak titulált Olejník
vezényelte a mentési manővereket. Tegyük
hozzá: igyekezete sikerrel járt. „Rendet te-
remtett a fejekben. Veze té sé vel javult a
csapattagok taktikai fegyelmezettsége,

küzdeni tudása. Az egykori csupaszív fut-
ballista feltüzelte védenceit, elhitette ve-
lük, hogy tudnak focizni” – emelte ki a
szaktanácsadó elévülhetetlen érdemeit
Fekete Alfréd, a bősi futballklub elnöke, aki
télen vette kezébe a váltóbotot elődjétől,
Puskás Imrétől. Egyébként a játékosállo-
mány összetételében is nagy horderejű vál-
tozások zajlottak féltávnál. „Távozott gól-
zsákunk, Kriss, valamint az ugyancsak gól -
erős Chlebo és az ugyancsak jó képességű
Baják–Szőcs kettős. Csa patka pi tányunkat,
Liszkait és Kozmért megműtötték, kény-
szerpihenőre szorultak. Nem sikerült posz-
tokra igazolnunk, ezért csatármizéria volt
nálunk tavasszal. Ádáz ellenfélnek bizo-
nyult a fejeket, lábakat bénító győzelmi
kényszer. A problémák ellenére nem adtuk
fel, mindvégig bíztunk a bennmaradás ki-
harcolásában. Utolsó négy hazai meccsün-
ket megnyertük, huszáros hajrával révbe
értünk. A nehéz időszakban is nagy segít-
ségünkre volt településünk polgármestere,
Fenes Iván és a Bősi Községi Hivatal, mely
főszponzorként támogatja klubunkat.
Köszönet érte” – hangzott a rutinos tiszt-
ségviselő évad végi mérlegvonása.
Megtudtuk, szusszanásnyi pihenő után jú-

lius első napján kezdődik el az új idényre
való felkészülésüket a bősiek. Minden -
képpen szeretnének gólerős támadókat
iga zolni, ugyancsak a prioritások között
szerepel az edzőkérdés megoldása.

Szusszanásnyi pihenő után július első
napján kezdődött el az új idényre való fel-
készülés. Az augusztus 1-jei nyitányig (az
első fordulóban Galántán vendégszerepel
a bősi csapat) mindenképpen szeretnének
gólerős támadókat igazolni. A legelső fel-
adat közé tartozik az edzőkérdés végleges
megoldása.

Ágh István

Bősi focistatisztika:

Bajnoki végeredmény:
12. Bős 30 11 5 14 37:44 38
Őszi eredményesség:

15 7 3 5 17:19 24 (0)
Tavaszi eredményesség: 

15 4 2 9 20: 25 14 (-7)
Hazai mérkőzések mérlege:

15 10 3 2 27:12 33
Idegenbeli mérkőzések mérlege:

15 1 2 12 10:32 5

Edzőkeringő, csatármizéria, huszáros hajrá
Ősszel jobb folytatásban bíznak

Tavasszal az egyik legjobb teljesítményt a tótmegyeriek ellen nyújtották a fehér mez-
ben játszó hazaiak (Bős-Palárikovo 3:0) Fogas Ferenc felvétele
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