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TTÛVELÛVEL ÍROTTÍROTT HAGYOMÁNYHAGYOMÁNY
Schulmann Istvánné népi iparmû-

vész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt
kiállítás január 14-én a bábolnai
Helytörténeti Gyûjtemény épületé-
ben. Schulmann Istvánné népi ipar-
mûvész a keresztszemes hímzés
egy változatát mûveli, mûvei láttán:
magas színvonalon. 

A bábolnai alkotó 1974 óta foglal-
kozik a fonottasként is elterjedt tech-
nikával, anyává válásakor vetette bele
magát a kézimunkázásba. A bábolnai
iparmûvészt rendkívüli kitartást jellem-
zi. Mint fogalmazott: az alkotómunka
türelem nélkül nem megy. Hímzései
takácsvászonra készülnek, a  színvi-
lág is letisztult. Népies, fõképp geo-
metrikus motívumait kötött minták
alapján varrja ki hosszas tervezési
elõkészítés után. 

– Régóta gyûjtöm a kézimunka
könyveket, így több mint ötven minta-
albumom van. Ezek közül, ami nekem
tetszik, azt választom. Azt tudni kell,
hogy a minták kötöttek. A színvilág te-
kintetében is kötöttség van, nem lehet
bármit zsûriztetni – magyarázta
Schulmann Istvánné, aki alkotásait a
Hagyományok Házában zsûriztette.
Schulmann Istvánné szerényen állítja,
sokat tanult a zsûri értékeléseibõl. 

Alkotásai közt akad olyan darab,
mely több hónapig készül, a kisebbek
napok alatt megvannak.

A vitrinek mögött sorakozó terítõi
nem anyagi sikereket hoztak számá-
ra, elmondása alapján a kézimunká-
kat talán a külföldi közönség jobban
értékeli, mint a hazai. 

– Sok dícséretet munkáimért nem
kapok. A mai nehéz gazdasági körül-
mények között a kézimunkát nem úgy

keresik, mint a cukrot. Számomra
azonban nagy örömet jelent az alko-
tás, és az, ha munkáimmal valakinek
örömet okozok – magyarázta.

Munkáival bemutatkozott már
Bõnyön, Nagyigmándon, Kisbéren,
Karádon és helyben, Bábolnán is.
Mint mesélte, éveken át tanította a fia-
talabb generációt is, otthonában talál-
ható szövõszékeit a helyi ifjúság szá-
mos alkalommal szemügyre vehette. 

– Volt, hogy egy nap három osztály
is ellátogatott hozzám, mert fekvõ és
álló szövõszékem is van. A kis cso-
portban érkezõ vendégeknek igye-
keztem felkelteni az érdeklõdését.
Mostanában ezek a látogatások elma-
radtak – meséli az alkotó, aki tudását
szívesen adja tovább, de már nem
foglalkozik szövéssel.

Otthonában is jelen vannak mûvei,
jól megférnek a népi világ egykori
használati tárgyai: a mángorló, a gyé-

kénykosár, a súlykoló, a tálas, nevelõ-
apja becsben tartott, faragott mûvei
és a szövõszék mellett. 

Schulmann Istvánné számára a
Helytörténeti Gyûjteményben nyílt ki-
állítás nagy büszkeség, pláne, hogy
gobelinjei is teret nyertek, ami egy új
szenvedély, és újdonságnak számít
alkotói pályájában. 

Kiállításán a családtagok és bará-
tok mellett dr. Horváth Klára polgár-
mester méltatásában mesélt az alkotó
indulásáról, és gratulált mûveihez.
Popovics György megyegyûlési elnök
sem hagyta gratuláció nélkül a népi
iparmûvészt, virággal köszöntötte õt.

Akik a megnyitón nem lehettek je-
len, azok sem maradtak le a hagyo-
mányokat õrzõ tárlatról. Schulmann
Istvánné kiállítása március 23-ig lá-
togatható a Helytörténeti Gyûjte-
ményben nyitvatartási idõben.

2014. január 23-án 10 órakor több mint háromszázan
gyûltek össze a Bábolnai Általános Iskola aulájában. Itt
voltak a város vezetõi, az általános iskola nevelõi és diák-
jai, a nyugdíjas klub tagjai, a téli közmunkaprogram kere-
tében szervezett tanfolyamon résztvevõk és érdeklõdõk. A
Városi Könyvtár kezdeményezte összejövetelen  a magyar
kultúra napjáról emlékeztek meg. Veresné Szkocsek Má-
ria, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke tartott rövid
méltatást Kölcsey Ferenc mûvérõl , a Himnuszról, melyet
a költõ 1823-ban ezen a napon fejezett be.. Ezt követõen
hangzottak el a vers közismert sorai az Anonim drámacso-
port tagjai és a jelenlévõk közös elõadásában. Kicsik és
nagyok így együtt érezték át a költemény mondanivalóját,
fejlesztették magyarságtudatukat. A közös élmény segít-
ségével jobban tudatosul, hogy miért is ez a nap a magyar
kultúra napja, és miért fontos valamennyi magyar ember
számára.

A A MAGYARMAGYAR KULTÚRAKULTÚRA NAPJÁNNAPJÁN
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A novemberben és decemberben
történt rendõri események beszá-
molója került terítékre január 23-án
megtartott, idei elsõ, rendkívüli tes-
tületi ülés kezdetén, majd az elsõ és
legfontosabb napirendi pontban a
2014. évi költségvetés elsõ forduló-
ját tárgyalták a döntéshozók. A költ-
ségvetést február 5-én véglegesítik
szavazatukkal.

A költségvetést boncolgató napiren-
di pont megtárgyalását az intézmény-
vezetõkkel, az önkormányzati cégek
vezetõivel folytatott megbeszélés elõz-
te meg. 

A elmúlt évi adóterheket és díjakat fi-
gyelembe véve nem történik hangsú-
lyos változás 2014-ben. Az állami tá-
mogatások idén 143 millió forintra nõ-
nek, az adóbevételeket a tavalyi év tel-
jesített számai alapján 380 millió forint
összegben állapították meg. Intézmé-
nyi bevételeket étkezési térítési díjak-
ból és földbérleti díjakból terveztek. A
város tartaléka a múlt évi takarékos
gazdálkodásnak köszönhetõen mint-
egy 150 millió forint, ezt a pénzmarad-
ványt is tartalmazza a költségvetés. Hi-
telfelvételre idén sem kerül sor. 

A büdzsébe foglalták továbbá a bé-
reket (a minimálbér változásával kalku-
lálva), illetményeket, a jubileumi díja-
kat. Jutalmazásra a bértömeg tizenkét
százalékát fordítja az önkormányzat le-
hetõsége szerint. A korábbi éveknek
megfelelõen bruttó 200 ezer forint
cafetéria juttatásban részesülhetnek a
köztisztviselõk éves szinten. 

Dologi kiadások tekintetében a
2013. évi tényszámokból indultak ki,
komoly megtakarítás ígérkezik a rezsi-
költségekben, mely egyrészt a gáz-
számlákban jelentkezik a megvalósult
energiaracionalizálást célzó városi be-
ruházásnak köszönhetõen, másrészt a
villamosáram elszámolásakor kiderült,
hogy tavaly túlfizetés történt, a vissza-
térítés az idei költségvetésben a mérle-
get 2 és félmillió forinttal gyarapítja. 

Jelentõs kiadási forrásként jelentke-
zik a költésvetésben a zöld területek
kezelése és a városfenntartási felada-
tok ellátása, miután a Szennyvízkezelõ
Kft. bevételei megcsappannak, hiszen
a víz és szennyvízágazat átadásra ke-
rül az Észak-Dunántúli Vízmû Zrt. ré-
szére.

Az intézményi étkeztetések is maga-
sabb összegben kerültek tervezésre.

A költségvetés az intézményvezetõk
fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza.
Az óvodában mûpadlócserét, parket-

tajavítást és festést, az alapszolgáltatá-
si központ idõsek klubjában nyílászá-
rócserét álmodtak meg, valamint a
Helytörténeti Gyûjtemény kerítés felújí-
tását érinti majd kiadás. A segélyeket 7
millió forinttal tervezték. A korábbi
évekhez képest az új esztendõ válto-
zásokat hozott, hiszen önkormányzati
segély címen összevonják az eddig
többféle módon kifizethetõ segélyösz-
szegeket.

Támogatja a város saját cégeinek és
civil szervezeteinek mûködtetését
mintegy 12 és félmillió forint összeg-
gel. Hiteltörlesztése a városnak a
GyõrSzol Kft.-vel szemben van, ez évi
5, 7 millió forint. Az önkormányzat tar-
talékot és céltartalékot is képez az elõ-
re nem látható eseményekre. A városi
intézmények esetében az álláshelyek
száma nem változik, a közös hivatal 17
álláshelye 19-re bõvül, az álláshelyek
finanszírozása államilag történik.

A költségvetés már magában foglal-
ja az új konyha megépítését célzó ösz-
szeget is, az építkezés márciusban in-
dulhat.

Az egyéb beruházási tervek közt
szerepel az épülõ létesítmény konyha-
technológiájának eszközbeszerzése,
és a konyha építés mûszaki ellenõrzé-
sének megvalósítási díját is beépítet-
ték a büdzsébe. 

A testület az anyagi lehetõségekhez
mérten számos egyéb fontos
fejlesztési elképzelést dédelget. A
2014-re tervezett beruházási tervek
alul részletezve olvashatóak. 

A következõkben jogszabályi válto-
zások folytán került sor a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosítására,
miután a méltányossági közgyógyel-
látás megállapítása kikerült a jegyzõi

hatáskörbõl a képviselõ-testület hatás-
körébe, de a grémium egyhangúan
úgy döntött, visszaadja a megállapítás
jogát a jegyzõnek.

Technikai jellegû átvezetések történ-
tek a Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.
Alapító okiratának módosítása kap-
csán, errõl is szavaztak a képviselõk. 

Decemberben fogadta el a testület a
város rendezési tervét, a következõ na-
pirendi pontban azonban módosítást
igényelt egy vállalkozó társaság kéré-
sére.

A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdál-
kodási Társulás megkeresését tárgyal-
ta a testület, tudomásul véve a lakos-
ságszámhoz igazodó mûködési hoz-
zájárulás mértékét, mely 296
forint/fõ/év, valamint egy bírósági meg-
hallgatáshoz járultak hozzá.

Az ezt követõ napirendben energia
megtakarítási árajánlatokat tárgyaltak,
két ajánlat közül a kedvezõbb ajánlatot
kínáló budapesti cég mellett döntöttek.
A cél, hogy a közvilágítás, az intézmé-
nyek áram és gázellátása  olcsóbb le-
gyen a jövõben. A közvilágítás és a
gáz költségén csak késõbb, de az in-
tézményi világításon már idén kedve-
zõbb beszerzéssel spórolhat az önkor-
mányzat.

Az egyebek napirendi pontban a Ró-
zsaerdei úti játszótér kivitelezésére vo-
natkozóan pályázatot írt ki a grémium,
az árajánlattétel után ismét a pénzügyi
bizottság, majd a testület elé kerül a
fejlesztés minden részlete. A folytatás-
ban ingatlan földhivatali átjegyeztetése
miatt hozott határozatot a testület.

A képviselõk február 5-én ültek is-
mét tárgyalóasztalhoz, hogy véglege-
sítsék a város költésvetési rendelet-ter-
vezetét.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tervezett fejlesztési kiadások 2014-ben:
– az épülõ konyhába konyhatechnológiai eszközök beszerzése,
– az épülõ konyha, étterem mûszaki ellenõrzésének bonyolítása,
– Szabadidõközpontban új tekepálya megépítése,
– Rózsaerdei úton játszótér felújítása, önrész,
– Helytörténeti Gyûjtemény kerítésének felújítása,
– Széchenyi ltp. falfelületeinek szigetelése, festése (3 felület),
– BMX pálya mellett „Hard Body Hang” testépítõ pálya felépítése,
– termálkútjaink éves felülvizsgálata,
– régi temetõ kerítésének felújítása, új zöldnövényzet telepítése, Árkád ABC

melletti park rendezése,
– buszvégállomás (esetleges) bitumenezése, buszbeállók átgondolása,
– régi konyha elbontása, területének rendezése, parkosítása, tervek elkészí-

tése,
– piac (esetleges) áthelyezése a Kereskedõudvar melletti térburkolt területre,
– Sportcsarnok mögötti területek rehabilitációja, tervek elkészíttetése
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MAGYARORSZÁG 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

KITÛZTE 
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI 

KÉPVISELÕK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A SZAVAZÁS NAPJA: 
2014. ÁPRILIS 6.

A SZAVAZÁS 
6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ 

választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplõ 
választópolgárok a névjegyzékben történt felvételükrõl

értesítõt kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában 

(önkormányzati hivatalban) tekinthetõ meg.

AJÁNLÁS
A választókerületben választójoggal rendelkezõ 

választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes
ajánlása szükséges. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ 
választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt 

településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014.

március 29-én 16. 00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi vá-
lasztási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre 
és egy országos listára lehet.
Az országgyûlési választáson 

nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatalban mûködõ helyi választási

irodához fordulhat, vagy látogassa meg 
a www.valasztas.hu weboldalt.

VITARENDEZÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN
Körbetartozás, ki nem fizetett számlák jellemezték az

építõipart az elmúlt években. Sok kivitelezõ viszont ad-
dig sem jutott el, hogy számlát készítsen. Az ehhez
szükséges – a mûszaki teljesítést igazoló – iratot ugyan-
is a megrendelõ vagy a megbízó vállalkozó nem írta alá.
Ennek hiányában a bírósági út sem volt járható. A kor-
mánydöntéssel tavaly júliusban felállt Teljesítésigazolá-
si Szakértõi Szerv a körbetartozások problémáján kíván
változtatni.

A TSzSz az építészeti-mûszaki tervezési, építési, kivitele-
zési szerzõdés teljesítésébõl eredõ kérdésekben a megren-
delõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az alvállalkozó megbízásá-
ra, szakértõi véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása
nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás
kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. A TSzSz vé-
leménye a szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek – a
bankgarancia, zálogjog és kezesség – érvényesítéséhez is
kérhetõ. A TSzSz eljárása a Magyarországon megvalósuló
építési beruházásokra terjed ki. A szakértõi vélemény jog-
szabályban meghatározott díjazás ellenében kérhetõ. A
szakértõi díj a kérelmezõ által megjelölt vitatott nettó érték
1 százaléka, de legkevesebb 60 ezer forint és nem halad-
hatja meg a 450 ezer forintot. 

A szakértõi vélemény elkészítésére vonatkozó kérelmet a
TSzSz-hez lehet benyújtani elektronikus formában a
kerelem@mkik.tszsz.hu címen. Ez történhet közvetlenül a
jelzett e-mail címen, vagy a területileg illetékes kereskedel-
mi és iparkamarán keresztül (kerelem.tszsz@kemkik.hu).

Bõvebb információ a Komárom – Esztergom Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara honlapján található az alábbi cí-
men: www.kemkik.hu.

HATÁRIDÕS ADÓS ÜGYEINK
Már valamennyi adózónak megérkeztek a személyijö-

vedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok, il-
letve információk. A munkavállalóknak még januárban
nyilatkozniuk kellett arról, kérik-e munkáltatójuktól adó-
juk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A NAV
ebben az évben is elkészíti a bevallást azoknak, akik ezt
igénylik.

A NAV szja-egységcsomagja csak azt tartalmazza, amire
az adózónak szüksége van bevallási kötelezettsége teljesí-
téséhez. A nyolcféle csomagból az egyik elektronikus for-
mátumú, és azok ügyfélkapus tárhelyére érkezik, akik az
elõzõ évben elektronikus úton nyújtották be bevallásukat.

Az egyszerûsített bevallást az adóhivatal készíti el, ha az
adózó február 17-éig nyilatkozatban ezt kéri. Valamennyi
szükséges nyilatkozat letölthetõ a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu). 

A személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatos infor-
mációk egyszerûen követhetõk a www.nav.gov.hu honla-
pon, ahol többek között kiemelt menüpontként, SZJA cím-
szó alatt szerepelnek a letölthetõ nyomtatványok internetes
kitöltõ-ellenõrzõ programjai, továbbá a kitöltést segítõ út-
mutatók. 

Szja-bevallással kapcsolatos határidõk
február 17. nyilatkozat az egyszerûsített bevallás kérésé-

rõl (választható)
február 25. egyéni vállalkozók, áfa fizetésre kötelezett

õstermelõk és magányszemélyek, valamint evás egyéni vál-
lalkozók szja-bevallása

május 20. magánszemélyek szja bevallása, illetve az
adónyilatkozat beküldése
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Minden évben megtartják, így már
hagyománya van a munkáltatói fórum-
sorozatnak megyénkben. Oroszlányi
állomásuk után január 22-én Komá-
romban, majd azt követõen még az-
nap Kisbéren tájékoztatták a meghívott
vállalkozásokat, szolgáltatókat a szer-
vezõ Komárom-Esztergom megyei
Kormányhivatal munkaügyi központjá-
nak munkatársai és partnerei. 

A jelenlévõket Czunyiné dr. Bertalan
Judit kormánymegbízott köszöntötte,
aki elmondta: 2013. utolsó negyedévi
összesítése alapján a megye munka-
nélküliségi rátája 6,7 százalék, mely ja-
vulást mutat az elõzõ negyedév adati-
hoz képest. Kielégítõ a helyzet Komá-
romban (5,6 százalékos munkanélküli-
ségi rátával), annak dacára, hogy más-
fél évvel ezelõtt kétezer fõt érintõ leépí-
tést hajtottak végre az ipari parkban.
Bábolna vezetõ a megyében 2,6
százalékos rátával. A kormánymegbí-
zott azt is alátámasztotta, hogy a fog-
lalkoztatási mutató is arányosan nö-
vekszik, ami azért fontos, mert a cél a
foglalkoztatás növelése. 

Megyénkben stabil, kiszámítható
csökkenés mutatkozik a munkanélküli-
ségi helyzetet tekintve, mint fogalma-
zott: a javuló tendencia 2012 óta tart.
Ebben szerepe lehet annak is, hogy a

kormányhivatal szervei összehangol-
tan mûködnek, és az utóbbi két évben
jelentõsen emelkedett a munkaügyi
központ járási – korábban kistérségi -
kirendeltségi tevékenysége során fel-
tárt munkahelyek száma. 

A megye kellemes tényadatainak is-
mertetése mellett a fórum másik apro-
pója, hogy január elsejétõl számos vál-
tozás lépett életbe, melyekben munka-
adók és munkavállalók egyaránt érin-
tettek lehetnek, ezért adóügyi ügyinté-
zõt és munkavédelmi elõadót is hívtak
a munkáltatói fórumra. Így a munka-
helyvédelmi akcióterven túl a járulé-
kokban megmutatkozó adóváltozá-
sokról, a GYED extráról, és a nõk vé-
delmében hozott elõrehozott öregségi
nyugdíjról: a „Nõk 40 plusz” program-
ról is hallhattak a gazdasági szereplõk. 

A foglalkoztatáspolitika aktuális kér-
déseirõl Hajasné dr. Hertelendi Valéria,
a megyei munkaügyi központ igazga-
tója tartott elõadást, Rendes Ágnes tá-
jékoztatási ügyintézõ a Nemzeti Adó
és Vámhivatal Megyei Adóigazgatása
képviseletében informálta a vállalkozó-
kat, majd a folyton változó munkavé-
delmi szabályok, ellenõrzési irányelvek
kapcsán Emõdi Ferencné, a Munkavé-
delmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv igazgatója beszélt. 

A kormánymegbízott a munkáltatói
fórumsorozat kapcsán azzal érvelt: a
közigazgatás átszervezése mellett a
hatósági szemlélet is változott, mely el-
sõsorban nem a bírságok kiszabására,
hanem a preventív jellegû tájékoztatás-
ra helyezi a hangsúlyt.

A tájékoztatón szó esett a foglalkoz-
tatás kezelésére rendelkezésre álló és
igénybe vehetõ pályázati lehetõségek-
rõl is, de ugyanolyan fontos informáci-
ók hangzottak el Magyarország lehe-
tõségeirõl, hiszen hazánknak a 2014-
tõl lehívható európai uniós források
hatvan százalékát gazdaságfejlesztés-
re, valamint munkahelyteremtõ beru-
házásokra kell fordítania. 

A fórumon elhangzott elõadások
anyagait – ígéretük szerint – a Komá-
rom-Esztergom megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjának honlap-
ján teszik közzé az érdeklõdõk tájé-
koztatására.

Egyéb info: 
Munkaügyi Központ

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 
komaromkh-mk@lab.hu 

www.kemmk.hu 
Központi hívószám: (34) 513-580, 

Központi fax: (34) 323-159 
Központi mobilszám:

06 (30) 8676-837 

MUNKANÉLKÜLISÉG: MEGYÉNKBEN A LEGJOBBAK A MUTATÓK

Hazánk egyik legégetõbb gazdasági
és társadalmi problémája a foglalkoz-
tatás, az alacsony iskolai végzettségû
személyek rendkívül szerény foglal-
koztatási mutatója. A munkaerõpiac
keresleti oldala nem képes felszívni az
alacsonyan képzett, illetve szakkép-
zettség nélküli embereket, így többsé-
gük inaktív marad, vagy a „másodla-
gos munkaerõpiacon” talál állást. Az
alacsony iskolai végzettségûek mun-
kaerõpiacra való visszahelyezési ne-
hézségei mellett az elmúlt években fo-
kozatosan erõsödõ jelenség egyes hi-
ányszakmák kialakulása. Nagy tömeg-
ben állnak rendelkezésre szakképzet-
len munkavállalók, miközben jelentõs
mennyiségû munkaerõ-piaci igény je-
lenik meg. 

A regisztrált álláskeresõk között
csökkent a legfeljebb 8 általános isko-
lai végzettséggel rendelkezõk szám-
aránya, ráadásul a válság következté-
ben leépítettek többsége rendelkezik
valamilyen szakképzettséggel, így az
új álláshelyekért folyó versenyben az
alacsony iskolai végzettségû munka-
vállalók az eddigieknél is rosszabb
eséllyel indulnak. 

A kormány által elindított téli közfog-
lalkoztatási programba tavaly  novem-
ber 1-jétõl mintegy kétszázezer nyil-
vántartott álláskeresõt vontak be,
melynek fele képzésben is részesül.  A
Türr István Képzõ és Kutató Intézet a
százezres létszámból 54.500 fõt alap-
kompetencia képzésben és felzárkóz-
tató képzésbe (7-8. osztály) vont, a
fennmaradó létszám betanított OKJ-s
tanfolyamokat végezhet. Megyénkben
Komáromban, Tatán és Tatabányán in-
dultak ilyen támogatott képzések.

Az alapkompetencia tanfolyam egy
438 órás akkreditált felnõttképzés,
mely öt modulból áll. Nemcsak az írás,
olvasás, számolás újratanítására kon-
centrál, hanem ráhangoló, motiváló
tréninget, a tanulási készségek fejlesz-
tését, életviteli kompetenciákat és
mentálhigiénés fejlesztést is tartalmaz
annak érdekében, hogy munkaerõ-
piaci helyzetük javulhasson.

A képzések országosan december
2. és 16. között indultak, közel 2020
képzési csoportban, több mint 6457
pedagógussal, akik közül mintegy hat-
százan eddig állástalanok voltak. Im-
már két hónapja tart a közmunkások

képzése Bábolnán is, tudtuk meg
Natkai Istvánnétól, a komáromi mun-
kaügyi kirendeltség vezetõjétõl. 

– Köztudott, hogy napjainkban
egyes állásinterjúk alkalmával gyakran
különbözõ teszteknek vetik alá az ál-
láskeresõt, mely felmérések alapján a
leendõ munkáltató könnyedén kiszûr-
heti az alapkompetenciákat.

A tapasztalatok szerint, sok esetben
az egyszerû fejben számolással, olva-
sással, egy adott szöveg értelmezésé-
vel, vagy éppen kommunikációs prob-
lémákkal küzdenek a munkaerõpiacról
kiszorult rétegek. Gyakran éppen ezen
hiányosságok miatt van, hogy hosszú
ideig nem találják helyüket a munka vi-
lágában – magyarázta. 

Bábolnán 21 fõs a tanfolyami lét-
szám, mely 10 helybélibõl és 11 fõ
nagyigmándi közfoglalkoztatottból ver-
buválódott. Az igmándiak ingyenesen
utazhatnak a március 24-ig tartó kép-
zés helyszínére. A tanfolyam végén a
program résztvevõi modulzáró vizsgá-
kat tesznek, és a megszerzett tanúsít-
vánnyal a kezükben várhatóan némi
elõnnyel indulnak vissza a munka vilá-
gába.

MUNKA REMÉNYÉBEN ISKOLAPADBAN PÓTOLJÁK HIÁNYOSSÁGAIKAT



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu6

2014. február

A képviselõ-testület teljes létszámmal ült tárgyalóasztal-
hoz február 5-én a rendes testületi ülés alkalmával, hogy a
város mûködésének talán legfontosabb témáját, a 2014. évi
költségvetést megvitassa, majd véglegesítse.

A napirendi pontokat tekintve a szokásos menetrend sze-
rint haladtak a döntéshozók. A bizottsági határozatok is-
mertetése közt elhangzott, hogy a CBA-ból vásárolja meg
szociális segélycsomagjait az önkormányzat, valamint,
hogy ebben az esztendõben 3500 forint értékben osztanak
termelõi vetõmag-csomagot a ,,Termelj otthon!’’ mozga-
lomban azoknak az igénylõknek, akik megfeleltek a jogo-
sultságnak. A Szociális és Oktatási Bizottság döntése értel-
mében mind a 18 igénylõ részesülhet az alternatív támoga-
tásban. 

Foglalkozott mindkét bizottság a Ritmus Oktató Nonprofit
Kft. kérelmével is. A mûvészeti oktatást végzõ társaság idén
magasabb összeggel (az állami támogatáshoz igazítottan)
nyújtotta be támogatási igényét, azonban úgy döntöttek,
nem indokolt a magasabb összegû hozzájárulás az önkor-
mányzat részérõl. Az állami normatíva emelkedett, azonban
a bizottság véleménye szerint a kiadások nem nõttek
ugyanolyan mértékben.  Az önkormányzat az intézmény-
nek tavaly 2,5 millió forint anyagi támogatást nyújtott, idén
továbbra is ingyenes infrastrukturális hátteret biztosít mûkö-
déséhez, az ingyenesen biztosított termek rezsiköltségén
felül a takarítást is átvállalja, valamint a 2,5 millió forint pénz-
ügyi támogatást is biztosítja.

A Bábolnai Sonkafesztivál hagyományos rendezvényei-
hez egyszázezer forint összegben járultak hozzá. 

Lakossági megkeresésekkel is foglalkozott a Pénzügyi-
és Településfejlesztési Bizottság. Egy Zrínyi utcai lakó élt
kérelemmel, valamint a BMX pálya mûködtetésével kapcso-
latban merültek fel észrevételek. A testület azt a döntést
hozta, hogy a létesítmény tavasszal esedékes felülvizsgála-
takor gumibetéteket helyezzenek el az egyes elemek közé
a zajhatás csökkentése érdekében. 

Sebességkorlátozásra alkalmas berendezés árajánlatát
fogadták el a képviselõk, melyet az Ácsi úti közigazgatási
jelzõtáblához helyeznek el az autósok figyelmeztetésére.

A költségvetés megalkotása következett a soros napiren-
di pontban, melyet már az intézményvezetõkkel történt
egyeztetés, valamint egy korábbi testületi ülés elõzött meg,
ahol a fõbb számokat ismertette a polgármester. A költség-
vetési elképzelésekrõl az intézményi dolgozókat is tájékoz-
tatták, és a beérkezett javaslatok és jogszabályi alapok
alapján alkották meg a fõbb irányvonalat. Dr. Horváth Klára
polgármester azt hangsúlyozta, hogy a cél a bábolnai intéz-
mények biztonságos és kiegyensúlyozott mûködtetése volt,
a bérek kapcsán a soros lépéseket, béremeléseket, jubile-

umi jutamakat is tervezték. A rezsi kiadásait a tavalyi esz-
tendõ tényszámai alapján alakították, megtakarítást várva
az energiaracionalizálási programtól is. 

Az önkormányzat bevételi és kiadási fõösszege 2014-ben
827 millió 486 ezer forint. Fõ feladatnak szabták a pályáza-
tok figyelemmel kísérését, melytõl a  település további fejlõ-
dését is várják. 

(A büdzsé fontosabb fejlesztési elképzeléseit a 3. oldalon
taglaltuk.)

A képviselõ-testület egyöntetû szavazattal fogadta el a
költségvetési rendeletet a könyvvizsgálói vélemény és bi-
zottsági határozatok alapján. 

A következõkben pályázatot hirdetett a testület  a Bábol-
nai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde óvodavezetõi állásá-
nak betöltésére, majd elfogadta a grémium a település Tö-
rök Sándor intézményvezetõ által benyújtott, 2013. évi kul-
turális életérõl készült beszámolót.

Megosztotta a véleményeket a romániai Mangalia telepü-
lésrõl érkezett testvértelepülési együttmûködési megkere-
sés. Ennek alapját a települések lovas hagyományai adhat-
ták volna, hosszas tárgyalás után azonban nem vetették el,
de nem is támogatták a szándékot, így egy késõbbi idõ-
pontra halasztották a döntést.

Az ülés folytatásában a Rózsaerdei úti játszótér felújításá-
ra és a játszóteret övezõ kerítés elkészítésére beérkezett
pályázatok közül választott a testület. A legkedvezõbb aján-
lat alapján a Communal Contact Kft. ajánlatát fogadta el,
4.027.298 forint + ÁFA és 445.000 forint + ÁFA összegben
az általános tartalékkeret terhére.

Módosította a grémium a Komárom és Környéke Önkor-
mányzati Társulás alapító okiratát, és sor került a fogorvosi
körzetek módosítására is. A körzetesítés a jelenlegi gyakor-
latot nem változtatja meg!

A következõkben a fiatalok helybenmaradását szorgal-
mazó és támogató stratégiai program került terítékre. A té-
mában tavaly tárgyaltak már a képviselõk. A stratégia kiala-
kítása indokolt, hiszen sok fiatal a továbbtanulás után nem
tér vissza szülõvárosába, és máshol telepszik le. E gyakor-
lat megváltoztatásán és a fiatalok helybentartásán dolgozik
az önkormányzat is, mely számos pályázati, támogatási
rendszert dolgozott ki és mûködtet a siker érdekében. 

Jóváhagyták a képviselõk a Bábolnai Százszorszép Óvo-
da és Bölcsõde nyári nyitvatartási rendjét, mely alapján ter-
vezhetõ, hogy az intézmény augusztus 4-tõl augusztus 24-
ig zárva tart. 

A testületi ülést az egyebek napirendi ponttal zárták, ahol
két témát boncolgattak. Egyrészt elfogadták Bábolna tele-
pülésfejlesztésével és településrendezésével összefüggõ
partnerségi egyeztetésrõl szóló szabályzatot, másrészt a
Bábolnai  Százszorszép  Óvoda  és  Bölcsõde  hõszigete-
lésének megvalósításával kapcsolatos pályázathoz biztosí-
tottak önrészt az általános tartalékkeret terhére. A pályáza-
tot a Belügyminisztérium írta ki önkormányzati intézmények
felújítására. A helyi óvoda munkálataihoz a maximális 30
millió forintos összeget szeretné kimeríteni a város, mely-
hez húsz százalékos önrészt kell biztosítania. 

Legközelebb február 27-én tárgyalnak ismét a helyi dön-
téshozók, akkor közbeszerzési pályázatok kiírása, a költ-
ségvetési rendelet módosítása lesz porondon, valamint a
szavazatszámláló választási bizottság megválasztásával
foglalkoznak, készülve az országgyûlési választásokra. 

MEGALKOTTÁK AZ IDEI KÖLTÉSGVETÉST

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
vagyongazdálkodási 

és mûszaki elõadó 
munkakör betöltésére. 

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ 
a www.kozigallas.hu weboldalon.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
a 34/568-009 telefonszámon.
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Január 17-én véget ért a 2013/2014-
es tanév elsõ féléve a Bábolnai Általá-
nos Iskolában. Január 23-án értesítet-
tük a tanulókat és szüleiket az elsõ fél-
évben elért tanulmányi eredmények-
rõl. 

Iskolánk 281 diákja közül az elsõ és
a második évfolyamos tanulóink szö-
veges értékelést kaptak, a többiek
munkáját hagyományos módon, osz-
tályzattal értékeltük. Iskolánkban 38 ta-
nuló kitûnõ, 40 diákunk pedig jeles mi-
nõsítést kapott. Sajnos 10 diákunknak
egy vagy több tantárgyból nem sike-
rült teljesíteni a minimális követelmé-
nyeket. Õk a második félévben javít-
hatnak. 

Nevelõ-oktató munkánkban az idei
tanévben is történtek változások.

A szeptemberben induló két elsõ
osztályunk hagyományos, illetve isko-
laotthonos formában mûködik. Komp-
lex mûvészeti foglalkozás keretében
hetente 2 alkalommal zenei, illetve drá-
mapedagógiai foglalkozásokat biztosí-
tunk a zeneiskola pedagógusainak kö-
szönhetõen az 1. 2. és 3. évfolyam is-
kolaotthonos tanulócsoportjainak.

A 3. évfolyamtól szerveztünk szak-
kört, illetve a 7-8. évfolyamokon közép-
iskolai felkészítõt magyarból és mate-
matikából. Így folyamatosan biztosítjuk
a tehetséges és továbbtanuló diákja-
ink felkészítését.

Felzárkóztató és fejlesztõ foglalko-
zásokat szervezünk, melyeknek célja a
tanulási nehézségekkel küzdõ vagy
hátrányos helyzetû tanulók segítése. A
különleges gondozásra jogosult tanu-
lókkal négy kollégánk (2 gyógypeda-
gógus és 2 fejlesztõpedagógus) fog-
lalkozik.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondo-
zást, az iskola jó hírének erõsítését. A
tanulók érdeklõdésének megfelelõen
szakköröket szerveztünk, ezzel segít-
jük a versenyeken induló tanulóink
eredményes szereplését. 

Az elmúlt idõszakban különféle ta-
nulmányi versenyeken vettek részt di-
ákjaink, büszkék vagyunk eredménye-
ikre:

Gárdonyi Géza területi matemati-
kaverseny (Ács). A versenyen évfo-
lyamonként egy-egy tanuló vett részt.
4. évfolyam Nagy Adél 1. helyezés. 6.
évfolyam Kocsis Anett 2. helyezés. 8.
évfolyam Kelemen Kitti 3. helyezés.

Bolyai Matematika Csapatverseny
(Gyõr). A megyei fordulón 7 csapat
szerepelt eredményesen. A legered-
ményesebb csapat: 6. évfolyam 1. he-
lyezés (országos döntõ  23. helyezés).

Csapattagok: Bagó Dániel, Bors Ba-
lázs, Kocsis Anett, Szabó Lotti.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
(Tata). A megyei döntõn 7 csapatunk
szerepelt eredményesen. Kiemelkedõ
eredményt elérõ csapatok: 6. évfolyam
6. helyezés. Csapattagok: Bagó Dáni-
el, Czefernek Dorka, Hérics Tímea, Ko-
csis Anett. 7. évfolyam 2. helyezés.
Csapattagok Mátyás Kata, Panák Zsó-
fia, Lincz Brigitta, Király Viktória. 8. év-
folyam 1. helyezés (Országos döntõ
12. helyezés) Csapattagok: Balázs
Márk, Kéri Virág, Németh Kitti, Soós
Gábor

Gárdonyi Fordítóverseny (Gyõr).
Megyei döntõ. Dezsényi Gábor 8.b 6.
helyezés. Mátyás Kata 7.a 7. helyezés.
Lincz Brigitta 7.a 9. helyezés.

Tatai Vadlúd Sokadalom rajzpályá-
zata. Sáfár Enikõ 1.a 1. helyezés.

Iskolánk új épületének 30 éves fenn-
állása alkalmából „A mi iskolánk” cím-
mel rajzpályázatot hirdettünk, illetve is-
kolatörténeti vetélkedõt szerveztünk.

Futóversenyeken nagyarányú rész-
vétellel és szép eredményekkel szere-
peltek tanulóink.

Nyolcadikosaink iskolaválasztását
és szüleik tájékoztatását igyekeztünk
segíteni pályaválasztási rendezvénye-
inkkel (sulibörze, pályaválasztási kiállí-
tás, pályaválasztási szülõi értekezlet). 

A 2013-14-es tanévben, a Közneve-
lési törvényben foglalt sok-sok válto-
zásnak kellett megfelelnünk. 

A mindennapos testnevelés beveze-
tése felmenõ rendszerben folytatódik,
így szeptember 1-jétõl az 1-2. és az 5-
6. évfolyamokon heti 5 órában tartjuk a
testnevelést.

Az 1. és az 5. évfolyamokon heti 1
órában az iskola által biztosított er-
kölcstan vagy az egyházak által kínált
hit- és erkölcstanoktatásban részesül-
nek tanulóink.

Bevezetésre került az egész napos
iskolai oktatás. Az alsó tagozat minden
évfolyamán iskolaotthonos osztályt is
mûködtetünk, a felsõ tagozaton, a
szakkörökön és a sportfoglalkozáso-
kon kívül tanulószobát biztosítunk di-
ákjaink számára.

Folytatjuk Bábolna helytörténeti
tárgyként történõ tanítását beillesztve
az adott évfolyam tantárgyi rendszeré-
be. 

Pedagógiai munkánk fontos része
továbbra is a nevelés. A fegyelem javí-
tása, az iskola értékeinek megóvása,
megbecsülése továbbra is kiemelt fel-
adatunk.

Jó hangulatú programokkal, rendez-
vényekkel igyekeztünk színesebbé, él-
ményszerûbbé tenni tanulóink tanórán
kívüli tevékenységét. Az alsósok meg-
tartották Õszköszöntõ rendezvényü-
ket, a felsõsök õszi teadélutánt szer-
veztek. Színházlátogatások színvona-
las elõadásai gazdagították az iskolai
programot. Papírgyûjtést és elektroni-
kai hulladékgyûjtést szerveztünk, tar-
talmas témahetet tartottunk az egész-
ségnevelés jegyében.

Pedagógiai-szakmai munkánk ré-
szeként bemutató órákat tartottunk. A
„Nyitott kapuk napjával” biztosítottuk a
szülõk számára a betekintést gyerme-
keik tanórai munkájába.

Decemberben az ünnepvárás része
volt az adventi gyertyagyújtás a negye-
dikesek mûsorával, a karácsonyi kiállí-
tás és játszóház, valamint a közös is-
kolai karácsonyi ünnepség.

Január 20-án elkezdõdött a második
félév. Folytatjuk a megkezdett munkát,
alkalmazkodva az új körülményekhez
és változásokhoz. Ehhez kívánok min-
den tanulónak és nevelõnek kitartást,
jó munkát és szép eredményeket. 

Peresztegi Gáborné 
igazgató

VÉGET ÉRT AZ ELSÕ FÉLÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

ISMÉT NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy január végén nyílt napokat tar-

tunk, hogy a szülõk egy-egy délelõttöt csemetéjük csoportjában tölthesse-
nek. Kevés alkalom adódik arra, hogy a szülõk megnézhessék, mit csinál
gyermekük az oviban, mit tanul, hogyan teljesít a foglalkozásokon, hogyan vi-
szonyul a kis óvodás az óvó nénihez, a társaihoz. Igaz lehet, hogy gyerme-
kük nem egészen úgy viselkedik, mint máskor, hiszen tudja, most figyelik.
Van olyan gyermek, aki aktívabbá válik, van, akit feszélyez a szülõi jelenlét, és
van, aki el sem mozdul az anya-apa mellõl. De akárhogy is viselkedik, a gyer-
mek számára mindig megnyugvás, hogy anyukája vagy apukája megjelent a
csoportban. A szülõk a pedagógusokat is láthatják munka közben, hogy mi-
lyen módszereket, megoldásokat alkalmaznak egy-egy helyzetben. 

Nagy örömünkre az idén is szép számmal éltek a lehetõséggel a szülõk, s
reméljük, valamennyien sok-sok élménnyel, esetleg tanulsággal gazdagodva
tértek haza. Hadverõ Ferencné óvodapedagógus



HANGSZERES VIZSGÁK UTÁN

Mindannyian megtapasztaljuk, mennyire gyorsan telik az
idõ. Szinte csak most kezdõdött az idei tanév, de a tanulók-
nak máris számot kellett adniuk az elsõ félévben tanultak-
ról. Nem volt ez másként a Bábolnai Zene és Mûvészeti Is-
kolában sem, ahol már január közepén megtartották az ek-
kor kötelezõ vizsgákat.

A diákoknak kétszer kellett bemutatniuk a tudásukat: zárt
körben, csak a tanáraiknak, illetve egy nyílt rendezvényen,
ahol a szülõk, nagyszülõk is megnézhették õket, ügyessé-
güket tapssal értékelhették. Mivel mindenkinek lehetõsége
van a neki szimpatikus hangszer kiválasztására, ezért élve-
zettel szerepeltek.

Bánfi Csaba intézményvezetõ elmondása szerint az utób-
bi megmérettetésre fõként azért volt szükség, hogy a gye-
rekek gyakorolhassák a szereplést, és örömüket leljék a fel-
készülésben és magában a produkcióban is. Emellett az el-
sajátított vizsgaanyagok sokasága és egy elõadás, koncert
idejének szükõssége is közrejátszott a kettéválasztás el-
döntésében. A szülõk saját szemükkel láthatják, hol tart ép-
pen a gyermekük, mennyire szorgalmas, és mi szükséges
még a továbbfejlõdéshez. 

Az iskola tanulói közül inkább az általános iskolai korosz-
tály mutatta be tudását, akik egyéni órákat is vesznek. Bánfi
tanár úr szerint sok tehetséges gyermek van, akik megfele-
lõ kitartással és szorgalommal a jövõben akár profi elõadó-
ként is kamatoztathatják az intézményben tanultakat.

Az idei tanévben különös érdeklõdést mutattak a szinteti-
zátorozás után. A gyerekek vegyesen gyakorolhatják a két
billentyûs hangszert, a zongorát és a szintetizátort, amelyek
jól kiegészítik egymást. Az ütõs tanszakra is nagyon sokan
jelentkeztek ebben az évben, ami nagyon jó hír az iskolá-
nak, mivel a koncerteken jól szerepeltethetõek. A ritmus és
a dallam elsajátítása ugyanolyan alapkövetelmény. A fúvó-
soknál a furulya az alaptárgy, ami mindenféle hangszertõl
elvárható tulajdonsággal rendelkezik.

Az egyik legjobban szereplõ tanszak a hegedûsök voltak,
aminek nagyon örült az intézmény vezetõje. Természetesen
mindenki kapott dicséretet, de mégis talán a legnagyobb
elismerést a szülõk és hozzátartozók büszkesége és moso-
lya jelentette a nebulóknak.

Kiss Fruzsina

KEREK, ÍZLETES DISZNÓS
CSEMEGE A KAMRÁBAN

Disznósajt készült az Idõsek Klubjában

Minden hétfõn a konyhában szorgoskodnak a bábolnai
szépkorúak az Alapszolgáltatási Központ Idõsek Klubjá-
ban. A csoportos fõzõcske már-már hagyománnyá vált, hi-
szen szinte egyetlen alkalmat sem hagynának ki a konyhai
fortélyokban igencsak jártas asszonyok. Szerencsés hely-
zet, hogy a klubban minden feltétel adott ahhoz, hogy
gondtalanul alkothassák a finomabbnál finomabb étkeket,
és ötletben sincs soha hiány. A januári fõzõcskék legje a
disznósajt készítése volt. 

A disznós csemege alapanyagai már a reggeli órákban
fazékba, forró vízbe kerültek, majd több órás fõzés után a
gondos elõkészítés következett a darabolással és a fûsze-
rezéssel. Kiss Lajosné, Szûcs Jánosné, Neszi Józsefné és
Grónyi Gézáné valamennyien elmondták: a fõzõcsapatban
mindenki fõszakács szeretne lenni, ezért a munka során
olykor zsörtölõdnek is, de a végeredményben végül mindig
elégedetten lelik örömüket. 

A látványra nem túl gusztusos húsos massza - többszöri
kóstolás után – mûbélbe került. Délidõ után nem sokkal a
negyedik disznósajttömb is elkészült. A kész disznósajtokat
végül saját levében továbbfõzték, majd préselték. A látvá-
nyért az íz volt a kárpótlás, hiszen azzal valamennyien elé-
gedettek voltak.

A klub konyhájában úgy érezhette magát az ember, mint
egy régi, falusi disznóvágáson. Nagy volt a serénykedés.
Bár ezúttal több hagyománnyal is szakítottak az asszonyok,
az egykori szokásokkal ellentétben nem a gyomorba töltöt-
ték a húspépet, hanem a modern, mûbeles változatba  –
mesélte Kiss Lajosné, aki azt is elárulta: következõ alkalom-
mal reményeik szerint kocsonyát fõznek.

A klubban minden csemege elfogy, a maradék a kamrá-
ba kerül, ahol takaros rendben sorakoznak a nyáron ter-
mesztett gyümölcsbõl készült, saját befõzésû házi lekvárja-
ik. A szerdai klubnapokon az állandó bejárókon túl többen
belekóstolnak nemcsak a  klubéletbe, de az itt készült fi-
nomságokba is. Tavasszal aztán új feladatok is várnak az
asszonyokra, akik már alig várják a kerti munkák idõszakát.
A klub is pályázott az önkormányzat által támogatott vetõ-
mag csomagra, hogy a kert javaival gyarapíthassák fõzése-
ik alapanyagait. 

Az asszonyok legutóbb már egy képes receptfüzetet is
összeállítottak kedvenc ételeikbõl, mely ugyancsak fõzõtu-
dományukat példázza. 
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Ki kaphatja? 
Fõszabály, hogy egy gyermek után, egyidejûleg csak egy

ellátást lehet folyósítani. Akkor lehet a szülõ részére több el-
látást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban és
azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követõen
született. 

2014. január 1-jét követõen, ha újabb gyermek születik a
családba, akkor az idõsebb testvér után járó ellátás tovább-
ra is megilleti a szülõt, nem kell lemondani az ellátásról,
mint korábban. Több gyermek esetében akkor folyósítható-
ak gyermekenként külön – külön az ellátások, ha az ellátá-
sok különbözõ korú gyermekek után kerülnek megállapí-
tásra. 

Hova lehet benyújtani a kérelmet? 
A legkisebb gyermek után járó ellátás iránti kérelmet, –

csak úgy, mint eddig – a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. 

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell
hozzá csatolni? 

Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat
terhességi gyermekágyi segély megállapításához” elneve-
zésû nyomtatványt kell kitölteni. A gyed esetében pedig az
„Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésû
nyomtatványt kell kitölteni. A kérelemhez csatolni kell: 

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyer-
mekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a
terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították, 

– „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészség-
biztosítási ellátásokról” elnevezésû nyomtatványt, 

– Jövedelemigazolást. 
A nyomtatványok elérhetõk: www.oep.hu/lakossági olda-

lak/nyomtatványok biztosítottak részére. 

Tájékoztatás kérhetõ: 
A fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosí-

tási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, a
Kormányablakban, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifi-
zetõhely mûködik a kifizetõhelyi ügyintézõktõl. 

Munkavégzés gyed folyósítása mellett 
Kire vonatkozik? 
A szülõ 2014. január 1-jétõl a gyermek 1 éves kora után,

a gyermekgondozási díj folyósítása mellett (a gyes folyósí-
tása mellett is) korlátlan idõtartamban végezhet munkát. Ez
a rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelõzõen született gyer-
mekek szüleire is vonatkozik. 

Hova lehet benyújtani a kérelmet? 
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet

ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol – a folyósí-
tás szüneteltetését megelõzõen - legutoljára folyósították a
kérelmezõnek a gyermekgondozási díjat. Azaz vagy a fõvá-
rosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervéhez vagy a foglalkoztatója ál-
tal mûködtetett társadalombiztosítási kifizetõhelyhez. 

Ha az igénylõ idõközben munkáltatót váltott és a jelenle-
gi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetõhelyet mû-
ködtet, akkor a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására
irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiz-
tosítási kifizetõhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoz-
tató nem mûködtet társadalombiztosítási kifizetõhelyet, ak-
kor a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell

a kérelmet benyújtani. Az igény bejelentése személyesen
vagy postai úton történhet. Fontos, hogy a gyed-et nem fo-
lyósítják újra automatikusan, a gyed továbbfolyósítást kérni
kell! 

A kérelmet az OEP honlapján elérhetõ „KÉRELEM gyer-
mekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésû nyom-
tatvány kiállításával is be lehet benyújtani. 

A gyermekgondozási díjra jogosultság idõ-
tartama ikrek esetében 

Ki kaphat? 
2013. 12. 31-ét követõen született ikrek szülei részére a

gyed folyósításának idõtartama, a terhességi-gyermekágyi
segély, illetõleg az annak megfelelõ idõtartam lejártát köve-
tõ naptól gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát
követõen, további 1 évvel meghosszabbodik. 

Ha biztosított a gyed igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrek-
re tekintettel kéri az ellátást, akkor nem kell külön igényelni,
automatikusan 1 évvel meghosszabbodik a gyed jogosult-
ság idõtartama.

Hallgatói jogviszony alapján járó gyermek-
gondozási díj (diplomás gyed) 

2014. január 1-jétõl kiegészül a gyermekgondozási díjra
jogosultak köre a felsõoktatási intézmény hallgatóival. Õk
az úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. 

Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét követõen születe-
tett gyermek édesanyja jogosult, akik - többek között - fel-
sõfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszûnését
követõ 1 éven belül szül. (Itt több feltételnek meg kell felel-
ni) Az igénylõ a diplomás gyed megállapítása iránti kérel-
met kizárólag az OEP által rendszeresített „Igénybejelentés
hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj-
ra” elnevezésû nyomtatványon nyújthatja be. A kérelemhez
csatolni kell: 

– a hallgató jogviszonyról szóló, felsõoktatási intézmény
által kiadott igazolást, 

– gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
– ha az igénylõ az EGT tagállam állampolgára, akkor a

magyarországi lakcímérõl kiadott hatóság igazolvány má-
solatát. 

Bõvebben: www.oep.hu
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

BÁBOLNAI FÓRUM 2014. február

www.btv.hu 9

GYED-EXTRA: KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

MAXIMÁLIS LÉTSZÁMMAL MÛKÖDNEK
A helyi bölcsõdébe – a mûködési engedély szerint –

12 kisgyermek számára van férõhely. 
Jelenleg telített a létszám, a várólistán 4 aprótalpú ne-

ve szerepel. 
Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõtõl

megtudtuk, ebbõl a tényleges felvételt kérõ: 1 fõ, akit a
férõhely hiányában utasítottak el. – A 3 évet betöltött
gyermekeket folyamatosan átvesszük az óvodába, így
szabad férõhelyet biztosítunk azoknak a várólistán lévõ
gyermekek számára, akiknek szülõje munkába állt. A
bölcsõdei felvétel fontos feltétele, hogy a jelentkezõ
gyermek és szülõje bábolnai bejelentett lakcímmel ren-
delkezzen – magyarázta az intézményvezetõ. Február 3-
tól 2 bölcsõdés gyermek került át az óvodába, helyükre
már meg is történt újabb gyermekek beszoktatása. A
2014/2015 nevelési évre történõ jelentkezések ideje a
fenntartó kiírása alapján áprilisban lesz.
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IrodalomIrodalom Irodalom

„1999-ben az UNESCO közgyûlése
február 21-két az anyanyelv nemzetkö-
zi napjává nyilvánította. A nemzetközi
szervezet ezzel is fel kívánta hívni a fi-
gyelmet a Föld nyelvi sokszínûségére
és gazdagságára.

Pakisztánban 1952-ben az urdu
nyelvet nyilvánították az egyetlen hiva-
talos nyelvvé. Bangladesben, mely ak-
kor még Pakisztán része volt, tiltakozá-
sok kezdõdtek, mivel a bangladesiek
anyanyelve nem az urdu, hanem a
bengáli. A bengáli nyelvi mozgalom
Dakkában február 21-én nagy tünte-
tést szervezett, de a rendõrség kemé-
nyen lépett fel a tüntetõkkel szemben,
és közülük ötöt megölt. Bangladesben
ezt a napot azóta a bengáli nyelvi moz-
galom napjaként ünneplik.

Az esemény emlékére és Banglades
javaslatára nyilvánították az anyanyelv
nemzetközi napjává február 21-ét.
2000-ben ünnepelték elõször, és azóta
minden évben rendezvényeket, szim-
póziumokat tartanak ezen a napon.”

Az anyanyelv valamennyi nemzet
számára meghatározó, összetartó erõ.

Kosztolányi Dezsõ gyönyörûen vall
errõl:

„Az a tény, hogy anyanyelvem ma-
gyar, és magyarul beszélek, gondolko-
zom, írok, életem legnagyobb esemé-
nye, melyhez nincs fogható. Nem kül-
sõséges valami, mint a kabátom, még
olyan sem, mint a testem. Fontosabb
annál is, hogy magas vagyok-e vagy
alacsony, erõs-e vagy gyönge. Mélyen
bennem van, a vérem csöppjeiben,
idegeim dúcában, metafizikai rejtély-
ként. Ebben az egyedülvaló életben
csak így nyilatkozhatom meg igazán.
Naponta sokszor gondolok erre. Épp
annyiszor, mint arra, hogy születtem,
élek és meghalok.”

A magyar nyelv különös helyet foglal
el a nyelvek sorában. Hatalmas szó-
készletének köszönhetõen mondani-
valónkat sokféleképpen, árnyaltan fe-
jezhetjük ki általa. Ennek ékes bizonyí-
téka Gyimóthy Gábor verses nyelvlec-
kéje.

Kedves Olvasó!
Az év folyamán a hivatalos ünnepek mellett számos emléknapot tartanak számon, amelyek jó részérõl csak a „hiva-

talos médián” keresztül tájékozódhatunk. E havi irodalmi rovatunkban éppen ezért az anyanyelv nemzetközi napjáról
emlékezünk, melynek ideje február 21. Veresné Szkocsek Mária

GYIMÓTHY GÁBOR: NYELVLECKE
Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:

Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar. 

Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,

Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.

Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog, 

S a sétáló szerelmes pár, 
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és 

Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol? 

Miért nem vág, ki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,

– Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?

És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt õz elszökell.
Nem ront be az, aki betér,
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,

Avagy milyen õgyelegni? 

Egy szó – egy kép – egy zamat!

Aki ‘slattyog’, miért nem ‘lófrál’?
Száguldó hová szalad?

Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,

Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,

S nem csak a jármû robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki ‘beslisszol’ elinal,
Nem ‘battyog’ az, ki bitangol,

Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,

Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, õdöng, csavarog,
Lõdörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz, 
– Itt kóvályog, itt ténfereg... ,

Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul, 
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, 

Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom, 

S tán csak magyarul lehet... !
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ISTEN HOZOTT, LUCA!
Somogyi Luca – Somogyi Lajos és Somogyiné Tóth Mar-

git másodszülött gyermeke – a 2014-es esztendõ elsõszü-
lött babája Bábolnán. A kis jövevény január 6-án látta meg
a napvilágot Gyõrben 3750 grammal és 53 centiméterrel.

A szülõk nagy örömére érkezett a kislány, aki jó egész-
ségben és családi szeretetben cseperedik. Luca egyelõre
nem sok vizet zavar, ahogy a büszke szülõk fogalmaztak,
látogatásunkkor is jóllakottan szundikált. Bátyja, Ádám, a
kilenc esztendõs legényke is nagyon örül kishúgának. Az
idegenek látogatása miatt némi bújócska után oldódva már
örömmel mesélt arról, hogy alig várja a közös játékot Lucá-
val. A kismanónak tehát igyekeznie kell...

KÉPZÉSSEL
A BÛNMEGELÕZÉS ÉRDEKÉBEN

Az idõsekkel foglalkozó segítõknek nagy szerepe van
abban, hogy az idõsek sérelmére elkövetett bûncselek-
ményeket megelõzhessük. Alosztályunk a segítõk szá-
mára képzést szervez, ahol módszertani útmutatót kap-
nak ahhoz, hogyan lehet az idõseket e téren segíteni. A
képzésen idõseknek szóló szóróanyagot és bemutató
vagyonvédelmi eszközöket biztosítunk a TÁMOP 5.6.1-C
uniós pályázaton nyertes Provictim áldozatvédelmi pro-
jektünk keretében.

A képzés helye: Fõkapitányság üdülõje, Tata, Boglár-
ka u. 4. (a Tata-Tatabánya között közlekedõ buszjáratok-
kal is könnyen megközelíthetõ) 

Ideje: 2014. február 24. 10.00-13.00 óra
A jelentkezéseket várjuk 

2014. február 17-ig a következõ elérhetõségeinken:
telefon: 34/517-755

e-mail: bunmeg@komarom.police.hu
Komárom-Esztergom Megyei 

Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Osztály Bûnmegelõzési Alosztály

VÉSZ A GYORS INFORMÁCIÓKÉRT
Az elmúlt idõszakok veszélyhelyzetei – márciusi hóhe-

lyzet, júniusi árvíz – egy hatékony megoldás kidolgozását
tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, célzott
tájékoztatására.

2013 novemberében indult el a katasztrófavédelem
veszélyhelyzeti applikácója, mely az Android, az iOS és
a Windows Phone operációs rendszereken egyaránt el-
érhetõ.

Az alkalmazást a Google Play-rõl lehet ingyenesen le-
tölteni. A felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyaror-
szág mely területérõl kér azonnali értesítést mobil eszközé-
re. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-
egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az
egész országot is. A rendszer arra is képes, hogy a mobil
eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a fel-
használó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az
adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre.
Az applikáció úgy is beállítható, hogy adott esetben csak az
elõre tervezett útszakaszokkal kapcsolatos információkról
értesítse a felhasználót (például egy megtervezett utazás
során) és képes mindezt térképes felületen is megjeleníte-
ni. A VÉSZ-rõl bõvebb információ a 

vesz.katasztrofavedelem.hu oldalon található.

JEGET HOZOTT A JANUÁR
A decemberi, januári tavasz után megmutatta erejét a tél.

Miután már a szakemberek is aggódtak a hosszan tartó 10-
15 fok körüli hõmérséklet visszafordíthatatlan hatásai miatt,
megérkezett a hó, a fagy. Január utolsó hetében leesett az
elsõ hó is, mely az ország jó néhány pontján okozott gon-
dokat.

Bábolnán csupán néhány milliméternyi fehér csapadék
esett, mely nem okozott fennakadásokat településünk éle-
tében. A városba vezetõ utak az autópálya, Bana,
Nagyigmánd és Tárkány felõl is járhatók voltak, balesetrõl
nem érkezett jelentés.

Az önkormányzat kistraktora és a munkával megbízott
cég gépei idõben elkezdték az utak, járdák hómentesítését.
Ezzel egyidejûleg a lefagyás ellen is dolgoztak.

Az igazi jeges tél január utolsó, február elsõ napjaiban
nehezítette életünket. Igaz ugyan, hogy megyénkre csupán
narancs riasztás volt érvényben, a leesett esõ, ónos esõ a
negatív hõmérséklet miatt korcsolyapályává változtatta az
utakat, járdákat. Bábolnán fegyelmezetten viselték lakosa-
ink az idõjárás okozta kellemetlenséget, a gyalogosok óva-
tosan közlekedtek, aki tehette, autóval nem indult útnak. Ta-
lán ennek is köszönhetõ, hogy balesetrõl településünkrõl
nem érkezett információ.

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE!
A JELENTÕS ÉRDEKLÕDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL

2014-BEN IS FOLYTATJUK 
A BÁBOLNAI ÁLLATORVOSI RENDELÕBEN A

HÉTVÉGI KEDVEZMÉNYES
VESZETTSÉGOLTÁSI AKCIÓT!

Pénteken 16:00-18:00 és 
szombaton 10:00 -12:00 óra között

3000,-Ft/ kutya + ajándék fogtisztító csomag.

* * * * * *

Továbbá, 20%-os kedvezménnyel végzett
szolgáltatás februárban és márciusban 

a kutyák és macskák ivartalanítása.
Idõpont egyeztetés: 06 30 9616 008
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Réce, ruca, szárcsa,
jöjjenek a bálba.
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.

MMMMEEEEGGGGHHHHÍÍÍÍVVVVÓÓÓÓ
A Bábolnai Általános Iskola Szülõi Munkaközössége 

és Tantestülete
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2014. február 15-én (szombaton) tartandó

SZÜLÕK ÉS NEVELÕK BÁLJÁRA
Helyszín: Szabadidõközpont

Kezdési idõpont: 19 óra

Pártoló jegy: 1500,- Ft/fõ

ZENE – TÁNC – TOMBOLA –
MEGLEPETÉS MÛSOR  – BÜFÉ SZOLID ÁRAKKAL

Pártoló jegyek elõvételben kaphatók:
Preklerné Sebestyén Edinánál (zöldségesben)

és az iskola gondokságán.
A bevételbõl származó összeget iskolai fejlesztések

támogatására kívánjuk fordítani.

TOMBOLA FELAJÁNLÁSOKAT, TÁMOGATÓI 
HOZZÁJÁRULÁST

(500,- FT-OS, ILLETVE 1000,- FT-OS ÉRTÉKBEN)
SZÍVESEN ELFOGADUNK!

A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT KÖZ-
HASZNÚ ALAPÍTVÁNYA köszönetét fejezi ki az elmúlt
évben befizetett jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák alapítványun-
kat jövedelemadójuk 1%-ával:

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma

A BÁBOLNAI BORBARÁTOK EGYESÜLETE tiszte-
lettel kéri az adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-
ával támogassák Egyesületüket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóbevallása során Egye-
sületünket jelölni meg kedvezményezettnek.

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének adószáma:

18618200-1-11
Köszönettel: 

Cseh László elnök

A CSEPEREDÕK NÉPTÁNC KÖZHASZNÚ EGYE-
SÜLET nevében kérjük Önöket, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával járuljanak hozzá céljaink eléréséhez, prog-
ramjaink lebonyolításához, és a Cseperedõk Néptánccso-
port mûködési feltételeinek biztosításához!

Adószámunk: 18616916-1-11
Támogatásukat elõre is köszönjük!

A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍT-
VÁNY ezúton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1 szá-
zalékával támogassák az alapítvány alapító okiratában fog-
lalt célok megvalósítását különös tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység segítésé-

re.
A Közalapítvány adószáma:

18614598-1-11
Köszönettel: Bihari Gábor kuratóriumi elnök

TISZTELT ADÓZÓK!
Kérjük, adójuk 1%-ával az idei évben is támogassák a helyben mûködõ civil szervezeteket,

alapítványokat és egyházakat! Segítsük saját településünk fejlõdését, boldogulását!
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 16. – Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 23. – Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS   2. – Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS   9. – Vasárnap (Böjt elsõ vasárnapja, Úrvacsora)11 óra
MÁRCIUS 16. – Vasárnap (Böjt második vasárnapja) 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
FEBRUÁR 16. Vasárnap 15.30 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Február 16-án vasárnap 10.10 rózsafüzér ima
Évközi 6. vasárnap 10.45 szentmise
Február 23-án vasárnap 10.10 rózsafüzér ima
Évközi 7. vasárnap 10.45 szentmise
Március 2-án vasárnap 10.10 rózsafüzér ima
Évközi 8. vasárnap 10.45 szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné 06-20/5123-560
Kántor: Drávai Veronika 06-30/7490-667

A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

BÚCSÚ EGY KIVÁLÓ
BÁBOLNAI LABDARÚGÓTÓL

Fájó szívvel írom ezeket a sorokat. 2014 január 14-
én egy kiváló bábolnai sportember, Szücs György el-
költözött az élõk sorából. Sportbarátok voltunk, éve-
kig futballoztunk együtt a bábolnai csapatban. Nagy
tudású, kiváló labdarúgó volt. Nem véletlen, hogy a
magasabb osztályokban szereplõ csapatok is felfi-
gyeltek rá. Így került Ácsra, de már akkor több ma-
gas rangú csapat is érdeklõdött utána. Õ azonban
visszajött Bábolnára, mert mint mondotta, itt élvezte
igazán a közönség elismerését és szeretetét. Úgy
gondolom, hogy ez természetes is volt, miután itt
született, itt nõtt fel és itt lett belõle kiváló labdarúgó.

Tagja volt velem együtt az 1947-es ,,Bábolnai Nem-
zeti’’ csapatának, tagja volt velem együtt az 1949-es
egyfordulós országos bajnokságban szereplõ bábol-
nai csapatnak és ott csoportbajnokságot nyertünk.
Tagja volt velem együtt annak a bábolnai csapatnak
is, amelyik a községek versenyében, Bábolna-Ács
rangadót vívta 1953 március elsõ vasárnapján. A bá-
bolnai csapatnak akkor a legjobb, kiemelkedõ játé-
kosa Szücs György volt.

Itt történt egy súlyos baleset. Az ácsiak balszélsõ-
je Pável (késõbb a Ferencvárosban Pataki néven
szerepelt) megugrott Szücs György szerelte! De ho-
gyan? Egy nagy reccsenést és egy jaj kiáltást hallot-
tunk! Szücs Gyurinak eltörött a lába! De milyen törés
volt! Mintha baltával vágták volna le a lábát. Kórház-
ba szállították Gyõrbe. Óriási fájdalmai voltak. Ját-
szani többé már nem tudott! Törött lába  késõbb is
rövidebb volt a másiknál. A sportmunkában késõbb
is részt vett, elnökségi tag volt. Most már nincs kö-
zöttünk, de emléke a szívünkben él.

Szakács Ferenc

A kedvezõ téli idõjá-
rás kimozdította turisz-
tikai csoportunkat (33
fõ) a Kelet-Bakony né-

hány szépségének megtekintésére. El-
sõként Alsóperén álltunk meg, ahol
Szabados Zsolt vezetésével megtekin-
tettük a Látogatóközpontban kiállított
209 darabból álló afrikai trófeagyûjte-
ményt. Kicsit elgondolkodva, de cso-
dálattal néztük a számunkra különle-
gességnek számító afrikai gyûj-
teményt, mint pl. hat egészben
preparált oroszlánt, vagy
agyarpárokat. Egy videó film
segítségével bepillantást kap-
tunk a HM VERGA Rt. szakke-
zelésében lévõ erdõtípusokról
és a vadgazdálkodásáról. Tú-
ránkat a Nádasdy arborétum-
ban folytattuk. A család a XIX.
századra a Dunántúl egyik leg-
jelentõsebb földbirtokosa volt.
Nádasdladányban kastélyt, Al-

sóperén vadászkastélyt, és parkot ala-
kított ki. Ma is láthatók a 100 évesnél
öregebb jegenyefenyõk, hamiscipru-
sok példányai. A felújított arborétum-
ban állították fel Magyarország Ke-
resztjét, a Példaképek Emlékparkban
12 híres erdész-, vadászelõdnek állítot-
tak emlékfákat. Megálltunk a Széche-
nyi Zsigmond emlékmûnél is. A Szent
Imre ökumenikus vadászkápolna több
eseménynek ad otthont. Egy kis pihe-

nõ után elindultunk az Eplény felé ve-
zetõ 7 km-es túraúton, ahol a fakiter-
melés szakszerû munkáit is láthattuk.
A túra alkalmat adott a sífelvonók meg-
tekintésére is, de mi az Ámos-hegyre
vezetõ egyik tanösvény gyalogos útját
választottuk. A 4 km-es, kissé emelke-
dõ túraút során az oktató táblák infor-
mációt adtak a táj geológiájáról, a jel-
lemzõ erdõtársulásokról, vad-és víz-
gazdálkodásról. Az 508 méter maga-

san álló kilátóról megcsodál-
tuk a közelben lévõ hegyvo-
nulatokat. A Pihenõerdõbõl
kiérve kellemesen elfáradva,
de nagyon vidám hangulat-
ban indultunk hazafelé. Út-
közben tervezgettük a febru-
ári egyéb kulturális program-
jainkat is, ahova minden ér-
deklõdõt sok szeretettel vá-
runk.

Bierbauer Imréné

TÚRA A NEM ÁLMOSÍTÓ ÁMOS-HEGY KÖRNYÉKÉN
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A BSE felnõtt labdarúgói is el-
kezdték felkészülésüket a 2014-es
tavaszi szezonra. Számukra január
26-án rendeztek teremtornát sport-
csarnokunkban, ahová Szákszend-
rõl, a felvidéki Õrsújfaluról és
Gyõrszentivánról hívtak ellenfeleket.
A szentivániak sajnos sorozatos
megbetegedések miatt nem tudtak
eljönni, ezért a hazai legények alkot-
tak két csapatot. Focistáink szép
számmal vettek részt a megmérette-
tésen, bizonyítva, fontos számukra a
bajnokságban való jó szereplés
megalapozása. 

A tornát a Bábolna SE elsõ együtte-
se nyerte, második a kettes számú ha-
zai csapat lett, a harmadik helyet
Õrsújfalu szerezte meg, negyedikként
pedig a Szákszend gárdája végzett. A
szervezõk díjazták a legtöbb gólt szer-
zett játékost, õ Bõsze Csaba, a BSE

labdarúgója lett, a legjobb kapusnak
járó díjat Palotai Bence, a Szászend
hálóõre vihette haza, a torna legjobb
játékosának pedig Csóka Dávidot, az
Õrsújfalu játékosát választották. 

Február hónapra számos felkészülé-
si mérkõzést szervezett a Bábolna SE
labdarúgó szakosztályának vezetése.
A találkozók elsõ meccsét még január-
ban lebonyolították, focistáink Pér el-
len diadalmaskodtak 4:1 arányban. A
február 2-i Dorog elleni találkozó az
ónos esõ okozta jegesedés miatt el-
maradt. 

A téli bajnoki szünet az átigazolások
idõszaka is. Az már biztos, hogy távo-
zik csapatunktól Szedlacsek Zoltán,
aki külföldre költözik, Írországban fog
élni és dolgozni. Lanczendorfen Attilá-
ra sem számíthat Csongrádi Péter
edzõ, õ hosszas eltiltása miatt nem
játszhat Bábolnán, ám fél évre a szlo-

vák bajnokságban szereplõ Õrsújfalu
együtteséhez igazol, ahol tudja tartani
formáját – itt nem érvényes a magyar-
országi eltiltás.

A felkészülési teremtornán már sze-
repelt két felvidéki futballista. Agg Nor-
bert jobboldali védõjátékos és a még
ifjúsági korú támadó középpályás Szil-
vás Dávid a Révkomárom együttesétõl
érkezett, õk már leigazoltak Bábolnára.
Szóba került még Zobák Csaba bõnyi
illetõségû, jelenleg Ausztriában futbal-
lozó irányító játékos, valamint Nagy
Jenõ szintén révkomáromi labdarúgó
neve is. Utóbbi már játszott Bábolnán
akkor, amikor néhány éve megyei baj-
nok lett csapatunk. Abban a szezon-
ban 17 gólt lõtt, visszaigazolására ke-
vés esélyt lát Csongrádi Péter edzõ. Az
átigazolási idõszak február 21-ig tart,
márciusi lapszámunkban már végle-
ges csapatról tudunk beszámolni.

Január 15-én közgyûlésre érkeztek
a horgászok a Szabadidõközpontba.
Az elnöki beszámolóval kezdõdõ ösz-
szejövetelen szó esett az egyesület
gazdálkodásáról, a fegyelmi helyzet-
rõl, a felügyelõ bizottság munkájáról,
illetve megbeszélték a jövõ évi költség-
vetést, a versenynaptár-tervezetet, és a
tervezett halasítást. Tárgyaltak továb-
bá a nemrégiben életbe lépett halásza-
ti törvény rájuk vonatkozó kötelezettsé-
geirõl. A laikusok számára egyébként
is értelmezési problémákat okozó sza-
bályrendszert Berkes István elnök
igyekezett a lehetõ legérthetõbb mó-
don közzé tenni, melyhez a tagság
írott formában is hozzáférhet. Saját,
belsõ horgász szabályzatukat is ez
alapján módosította a vezetõség, mely
a korábbiakhoz képest további szigorí-
tásokat tartalmaz.

Az egyesület pénzügyi helyzete is
rendben van, a vezetõség részletes

beszámolót tartott a tagok számára az
elmúlt év bevételeit és kiadásait taglal-
va. A 2014-es tervet is a jelenlévõk elé
tárták, mely szintén pozitív visszhangra
talált a tagok körében. Terveik alapján
továbbra is azt az elvet követik, mely
szerint bevételeik túlnyomó részét mi-
nõségi haltelepítésre fordítják. Jelentõ-
sen nõttek a vendéghorgásztatásból
származó bevételek, melyek azon túl,
hogy javítják pénzügyi helyzetüket, a
halállományt is kímélik, hiszen a tóra
érkezõ vendégek sporthorgászok.

Az egyesületi elnök lapunk számára
elmondta, büszkeség számukra, hogy
23 gyermekhorgász tevékenykedik
berkeikben. Ez jelzi számukra, az után-
pótlás nevelés érdekében tett erõfeszí-
téseik sikeresek voltak. A korábban
megemelkedett 188 fõs felnõtt tagsági
létszámot is meg tudták tartani.

A horgászokat legfõképpen a hal ér-
dekli, amit idén is megbízható forrás-

ból, jó áron, kiváló minõségben tervez
beszerezni az egyesület. A korábbi
években már megszokott értékesítõtõl
szerzik be a halakat, már elõzetesen
megállapodtak az árakban, melyek a
tavalyinál is kedvezõbbek. Halasítási
tervet is készítettek, mely tartalmazza,
milyen idõközönként, milyen mennyi-
ségû és fajtájú uszonyosokat szeretné-
nek a Ölbõi-tóba helyezni. Berkes Ist-
ván kiemelte, elsõsorban az õshonos
fajtákat részesítik elõnyben, pontyot,
dévérkeszeget, csukát és süllõt telepí-
tenek majd. 

A horgászegyesület négy nagyobb
nyitott versenyt tervez az év során. Ter-
mészetesen a tagok számára május 1-
jén megrendezik a hagyományos
megmérettetést is. Erre ez évben elõ-
ször díjmentesen lehet nevezni, sõt, az
elsõ tíz helyezett részesül tárgyjuta-
lomban. A gyermeknaphoz közel az if-
jú pecásokat is a tóra csalogatják. 

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

FELKÉSZÜLÉS A TAVASZI SZEZONRA, ÁTIGAZOLÁSOK,
ELÕKÉSZÜLETI MÉRKÕZÉSEK

HORGÁSZGYÛLÉS AZ ÚJ HALÁSZATI TÖRVÉNY JEGYÉBEN

Szép jubileumhoz érkezett a Bábol-
nai Sport Egyesület. Idén 90 éve,
hogy  Bábolnán  élõ  lelkes  sportba-
rátok létrehozták a klubot, amely elsõ-
sorban a labdarúgás vonatkozásában
bontakozott ki. Szakács Ferenc két
kötetben is feldolgozta a történelmet,
az elsõ könyv a kezdetektõl, 1924-tõl

1989-ig, a 65 éves fennállásig taglalja
a település sportéletét, majd a máso-
dik könyv 1989-tõl 1999-ig idézi fel
Bábolna sportolóinak tevékenységét.

A kilencvenedik születésnap tiszte-
letére Bábolna Város Önkormányzata
a Bábolnai Sport Egyesülettel karölt-

ve újabb kötet megjelentetését terve-
zi, mely a történetet onnét folytatja,
ahol Szakács Feri bácsi abbahagyta.
Ezen kívül tavasz folyamán több ren-
dezvényre, megemlékezésre is sor
kerül, melyrõl idejében tájékoztatjuk
olvasóinkat.

IDÉN 90 ÉVES A BÁBOLNAI SPORT EGYESÜLET
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Elkezdõdött az NB II-es tekebajnokság tavaszi idénye.
A BSE tekései ugyan a nyolcadik helyrõl várták a folyta-
tást, viszont mindössze három ponttal kevesebbel, mint
az élmezõny harmadik helyezettje.

Együttesünk Budapesten, a Chinoin gárdája ellen ját-
szotta idei elsõ mérkõzését. A csapatpontok alapján dön-
tetlennel ért véget a találkozó, de több ütött fára a hazai
gárda kapta a két pontot, így legényeink szoros küzde-
lemben 5:3-as vereséget szenvedtek. Ezzel két helyet
visszaestek ugyan, de még mindig csak öt pontra a do-
bogó. Chinoin SC – Bábolna SE 5:3 (2705:2648): Barányi
Ferenc 407 fa, Mogyorósi Balázs 464 fa, csp., Szilágyi
András 416 fa, Torma József (Körmendi Imre) 429 fa, Ba-
logh István 462 fa, csp., Balom Sándor 470 fa, csp.
Chinoin SC ifi – Bábolna SE ifi 0:2 (427:448): Szász Lász-
ló 448 fa, csp.

Február elsején tekézõink a tabella tizenkettedik helyén
álló Tüker MSC együttesét fogadták. Az elsõ körben kis-
sé könnyedén vették játékosaink a találkozót, a vendégek
2:0-ra vezettek 43 fa elõnnyel. A második körben már jól
alakultak a dolgok. Szilágyi András, Balom Sándor, majd
Mogyorósi Balázs kitûnõ teljesítményének köszönhetõen
sikerült megfordítani a mérkõzést és 81 fa különbséggel
biztosan megnyerni a találkozót. Bábolna SE – Tüker
MSC 5:3 (2595-2514): Körmendi Imre 442 fa, Balogh Ist-
ván (Barányi Ferenc) 407 fa, Szilágyi András 314 fa, csp.,
Balom Sándor 465 fa, csp., Torma József 426 fa, Mogyo-
rósi Balázs 441 fa, csp. Bábolna SE ifi – Tüker MSC ifi 0:2
(393:418): Szász László 393 fa.

Skuba István szakosztályvezetõ szerint csapata ismét
bebizonyította, hogy vesztett pozícióból is bármikor ké-
pes talpra állni és megfordítani mérkõzéseket. 

Kicsit visszakanyarodva a tavaszi szezont megelõzõ té-
li felkészülési idõszakhoz Skuba István büszkén újságol-
ta, a BSE tekézõi számos egyéni és csapatversenyben

szerepeltek nem akármilyen teljesítménnyel. Az ifjúsági
játékosok – Burián Dávid, Jurics Gergõ és Szász László –
korosztályuk országos egyéni versenyének döntõjéig ju-
tottak. Burián Dávid ráadásul az ifik közt legjobb lett az
úgynevezett sprint számban. Jurics Gergõ Gyõr Város di-
ákolimpiai versenyén harmadik helyezést ért el, de a töb-
bi bábolnai versenyzõ is tovább jutott. A felnõttek Orosz-
lányban remekeltek, Balogh István harmadik helyen vég-
zett, a megyei férfi egyéni versenyen pedig Balom Sándor
a második legjobb lett.
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Több mint 110 sakkozó ült a fekete-fehér táblához janu-
ár 25-én a Bábolnai Általános Iskola mûvészeti termében
a 22. Bábolnai Sakkfesztivál alkalmából. 

A hagyományos megmérettetésre idén Szlovákiából is
érkeztek versenyzõk. A fesztivál kezdeti idõszakában fel-
fedezett két nagy név: Bagi Máté és Sipos István hiány-
zott a mezõnybõl, miután már a profik közt szerepelnek.
Bierbauer Imre, a helyi sakkélet meghatározó alakja re-
ménykedik abban, hogy a mostani játékosok közt is
akadnak sikert arató követõik. 

– A fõ cél az, hogy minél több gyermek töltse haszno-
san a szabadidejét a tévénézés és a számítógépezés he-
lyett. A verseny minden korosztályt megszólított idén is,
de zömében gyermekek vesznek részt, akik külön díja-
zásban részesülnek. Bábolna sakkreménységei között
szerepelt Kocsis Anett, aki jelenleg a Géniusz sakkszak-
osztály különbözõ szintû csapataiban játszik – büszkélke-
dett egykori tanítványával Bierbauer Imre, aki a sakkvilág-
bajnokságon is szereplõ Kocsis Anett mellett több tehet-
séget is látott. Mint fogalmazott, a sakkhoz kitartó munka
szükséges, majd azzal érvelt, hogy legtöbb esetben hiá-
ba a tehetség, mert a játékosok könnyen elkallódnak,
amikor abbahagyják a szellemi sportot, és nem fejlesztik
magukat tovább. 

– Leggyakrabban a továbbtanulás szab határokat a
sportnak. Véleményem szerint azonban, a sakk ha csak
hobbi is marad, akkor sem voltak versenyeink hiábavaló-
ak – magyarázta.

Idén is, mint minden évben, a sakkverseny legfõbb tá-
mogatója az önkormányzat volt, de emellett több helyi
vállalkozó is segítette felajánlásaival a már hagyományos
megmérettetést. A szervezõ elégedetten látta a résztve-
võk lelkesedését, a koncentrált küzdelmet a 15 perces
partikon. 

A bábolnai Kocsis Anett nem véletlenül lett példája kor-
társainak. A kislány a kötelezõ teendõi mellett rendkívül
sok idõt szán a sakkra. Tavaly a diákolimpián második, az
országos bajnokságon ötödik lett, és bízva a jó ered-
ményekben ezeket a küzdelmeket idén sem hagyja ki.

A helyi Szilágyi László elmondta: erõs mezõnyt produ-
kált az idei fesztivál. A nyugdíjas korú sakkozó az eddigi
valamennyi versenyben a fekete-fehér tábla mögé ült. A
helyi verseny jó lehetõség, hogy hódolhasson szenvedé-
lyének, mert az internetes sakkozás csak ront az ember
tudásán, – vélekedett a mezõny egyik veteránja. Szilágyi
László is egyetértett a verseny szervezõjével, és örömmel
látta az ifjú korosztály népes táborát. 

Gratulálunk a két bábolnai elsõ helyezettnek (Kocsis
Anett, Márkus József),  a különdíjasoknak (Poprádi Júlia,
Szabó Taddeusz, Nagy Adél, Szabó Dominik, Kõvári And-
rea).
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Bábolnai labdarúgósiker szemtanúi lehettünk Gyõrben,
a Magvassy Mihály sportcsarnokban. Kilenc éves focista
palántáink híre ugyanis eljutott a Gyõri ETO Futsal Klub
vezetõihez, akik meghívták Csongrádi Péter tanítványait
egy barátságos mérkõzésre. A meccs apropóját az NB I-
ben szereplõ gyõri futsal csapat rangadó találkozója ad-
ta, éppen az elsõ helyért vívták mérkõzésüket a Berettyó-
újfalu együttese ellen. 

Az U9-es korosztály bábolnai focistáit az a megtisztelte-
tés érte, hogy a bajnoki rangadót megelõzõen focizhattak

a gyõriek ugyan ilyen korú futsalosai ellen. Az elõmérkõ-
zésen  Bábolna ifjú focistái meglepetést okoztak házigaz-
dáiknak. A gyõri profi futsal klubnál már ebben a korban
elismert szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, heti
több edzés keretében tanulják a sportág rejtelmeit.
Csongrádi Péter a bábolnai ifjoncok edzõje szerint úgy fo-
ciztak tanítványai, mintha hazai, megszokott környezetük-
ben játszanának. Egyáltalán nem zavarta õket a gyõri
sportcsarnok hatalmas tere, a nézõtér, a rangadóra gyü-
lekezõ nézõk sokasága, a bemelegítésüket végzõ profi
sportolók jelenléte. Csupán a labdarúgás öröme hajtotta
a gyerekeket, azt csinálták, mint máskor: fociztak egy jót,
fegyelmezetten követték az edzõ utasításait, fáradhatatla-
nul támadták az ellenfél kapuját. A siker nem maradt el,
U9-es csapatunk 3:0-ra verte hazai pályán játszó ellenfe-
lét, ezzel is bizonyítva a bábolnai labdarúgás utánpótlás
képzésének színvonalát.

Ifjú focistáinkra még egy kellemes feladat várt: a bajno-
ki rangadó résztvevõit kísérhették pályára a szurkolók és
televíziós kamerák szeme láttára, majd megnézhették,
hogyan futsaloznak a profik. A felnõttek találkozóján
egyébként gyõri siker született, mellyel a hazaiak komoly
lépést tettek a bajnoki cím megszerzéséhez.

Hantos

A Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség
a bajnokság téli szünetét igyekszik kihasználni arra, hogy
az utánpótlás nevelés számára biztosítsa a felkészülés
minél magasabb szintjét. Ehhez tartoznak azok a terem-
tornák, melyek selejtezõit a megye különbözõ települése-
in rendezik. 

Január 25-én városunk sportcsarnokában vívták selej-
tezõ küzdelmeiket az U11-es korosztály labdarúgói ter-
mészetesen bábolnai részvétellel. Ifjú focistáinknak ezút-
tal nem sikerült túljutni a selejtezõn, de csüggedésre
semmi okuk. Szedlacsek Zoltán edzõ szerint ügyesek vol-
tak tanítványai, ebben az életkorban még nem az ered-
mény a legfontosabb, hanem a labdarúgás rejtelmeinek,

taktikájának,
rendszerének
elsajátítása. A
futsal szabá-
lyok, melyek
kissé eltérnek
a labdarúgás
megszokot t
szabályaitól,
a kisebb lab-
da, ami szinte
alig pattog,
más technikát

igényel a focis-
táktól. A bábol-
nai gyerekek
általában nem
játszanak ilyen
labdával, ilyen
szabályok sze-
rint, de a torná-
ra egy keveset
gyakoroltak –
mondta el la-
punk számára
az ifjoncok
mestere. Bizonyára többet kell ezentúl teremben futsa-
lozni, hiszen a téli tornákat a labdarúgó szövetség ilyen
szabályok szerint szervezi – tette hozzá. 

Az U13-as korosztály labdarúgói február 1-jén küzdöt-
tek a döntõbe jutásért sportcsarnokunkban. Nagy Ferenc
edzõ már az elsõ mérkõzést követõen elégedett volt csa-
patával. Mint mondta, egy edzésen külön erre a megmé-
rettetésre gyakoroltak, elmagyarázta tanítványainak a fut-
sal szabályait, a játék technikáját. Akkor a gyerekeknek
nem ment a játék, ám a selejtezõ mérkõzésein szinte tö-
kéletesen sikerült végrehajtani az edzõi instrukciókat. En-
nek meg is lett az eredménye, az U13-as csapat veretle-
nül jutott az esztergomi döntõbe.

BBÁÁ BB OO LL NN AA II FF UU TT SS AA LL SS II KK EE RR
AA BB AA JJ NN OO KK II RR AA NN GG AA DD ÓÓ EE LL ÕÕ MM ÉÉ RR KK ÕÕ ZZ ÉÉ SS EE NN GGYY ÕÕ RR BB EE NN

UUTTTT ÁÁÁÁ NNNN PPPP ÓÓÓÓ TTTT LLLL ÁÁÁÁ SSSS TTTT ÉÉÉÉ LLLL IIII LLLL AAAA BBBB DDDD AAAA RRRR ÚÚÚÚ GGGG ÓÓÓÓ TTTT OOOO RRRR NNNN ÁÁÁÁ KKKK --     FFFF UUUU TTTT SSSS AAAA LLLL SSSS ZZZZ AAAA BBBB ÁÁÁÁ LLLL YYYY OOOO KKKK


