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A kezdeti, Bábolna, Tárkány, Bana, 
Nagyigmánd települések csapatai 
között zajló megmérettetés az eszten-
dők során megyei, mára pedig szinte 
nemzetközi szintűre nőtte ki magát, 
hiszen a Komárom-Esztergom me-
gyei településekről és az idén először 
Bőnyről érkezett versenyzők mellett 
Felvidékről is szép számmal utaztak 
városunkba, hogy hódoljanak a szel-
lemüket jelentősen megdolgoztató el-
foglaltságnak.

A lokális sakkélet meghatározó 
alakja büszke arra, hogy sok, immár 
a nemzeti bajnokságban szereplő já-
tékos első jelentősebb sakkversenye 
Bábolnához köthető. Szerinte a játék-
ban az a jó, ha sikerélménnyel páro-
sul, ezért a fő kategóriák jutalmai mel-
lett különdíjakkal is megajándékozták 
a versenyzőket. A játékra éhes sakko-
zók közel hatvan százaléka gyermek-
korú volt, de a felnőtt mezőnyben is 
,,teltházzal” zajlottak a játszmák. 

Ezúttal 128 amatőr sakkozó ült a fe-
kete-fehér táblák mögé, kicsik és na-
gyok egyaránt. 

A versenyzők tíz kategóriában mé-
rethették meg magukat. A legkiseb-
bek az úgynevezett nulladik kategóriá-
ban indulhattak, amely koedukált, míg 
a többi kategóriában fiúk és lányok 
külön játszottak. A felnőtteknél oly 
népszerű tizenöt perces, úgynevezett 

rapid játszmákat mint mindig, most is 
kiemelt figyelem kísérte. A főszervező 
külön örömére szolgált, hogy a bábol-
nai Kocsis János a harmadik helyért 
járó díjat zsebelhette be. A felnőttek 
megmérettetésén további három, vá-
rosunkban élő versenyző vett részt, 
ők a felső középmezőnyben végez-
tek.

A helyi gyermekkorú indulók erős 
ellenfeleikkel szemben is hősiesen 
helytálltak. A kezdő sakkozók kate-
góriájában Kocsis Péter második, míg 
Hanaszek Tamás a harmadik helyet 
szerezte meg. Utóbbi a verseny leg-

fiatalabb indulója címet is elnyerte. A 
sakkpalántákat Bierbauer Imre szaba-
didejében, míg Patakiné Rezsek Gab-
riella tanítónő iskolai foglalkozások 
keretében tanítja e nemes sportra. 
Bár a gyakorlásra a bokros iskolai te-
endők, egyéb szakkörök mellett nem 
sok idő jut, a szervező bízik benne, 
hogy továbbra is sokan keresik fel 
gyakorlás céljából. Mint mondta, szí-
vesen segít bárkinek. 

A hagyomány természetesen to-
vább folytatódik, a szervező már a 
jövő évi, 25. Bábolnai Sakkfesztivál 
részleteit tervezi.

A MINDIG VISSZATÉRŐ SAKKFESZTIVÁL
Komoly múltra tekint vissza a január 30-án, immár 24. alkalommal megrendezett Bábolnai 

Sakkfesztivál. Bierbauer Imre, a verseny főszervezője elmondta, huszonnégy évvel ezelőtt, 
az első alkalommal közel százan vettek részt, a fesztivál népszerűsége és a játékosok száma 
évről-évre növekedett. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
A bábolnai önkormányzati vezetők már a január 20-ai 

rendkívüli testületi ülésükön megkezdték a 2016. évi költ-
ségvetés megtárgyalását, miután ezt a folyamatot mindig 
hosszas egyeztetések sora előzi meg, mely előkészítésben 
a helyi intézmények és civil szervezetek vezetői is részt 
vesznek. A cél minden esztendőben a helyi intézmények 
biztonságos működtetése, a megfontolt és a racionális gaz-
dálkodás megteremtése. A képviselők áttekintették a rész-
letesen taglalt írásos költségvetési dokumentációt, annak 
bevételi és kiadási tételeit egyaránt. Ez beépítve tartalmazta 
az intézmények által benyújtott fejlesztési elképzeléseket is.

Az első fordulóban fontos kérdéseket kellett megvitatniuk 
a grémiumi tagoknak, mely válaszokkal a készülőben lévő 
költségvetés tisztázást tették lehetővé. A büdzsé felveze-
tésekor már érintőlegesen megtárgyalás tárgyát képezte 
egy telekvásárlási ajánlat, illetve a tervezett szabadidőpark 
kialakításához szükséges tervek megvalósíthatósági tanul-
mányainak elkészítése, mely kapcsán egy tízmillió forintos 
költség mutatkozott, mely kiadás elszámolható lesz a maj-
dani pályázatban. Az önkormányzat egyelőre csak tervszá-
mokban említette a költségvetési tervben a (kút és strand 
esetében) fürdőfejlesztés megvalósíthatósági terveire for-
dítandó kiadásokat, ennek becsült értéke 15 millió forint 
összegben épült be az elfogadásra váró költségvetésbe. 
Hatvan millió forintra becsülték a csőrendszer kiépítését, a 
gyógyfürdő és strand kerítésére ugyancsak 15 millió forintot 
különítettek el. 

A polgármester további kérdésekre is várta a képvise-
lő-testület válaszát. Így például az önkormányzati képvise-
lői tiszteletdíjak emelésében, amit a jogszabályok tesznek 
lehetővé. A dolgozók jutalmazására vonatkozó kérdésben 
(hiszen az előző év gyakorlata szerint egy havi illetmény 
adását tervezték, alternatívaként javaslatot tettek kis értékű 
ajándékutalvány összegére is.) Az intézmények mellett em-
lítést kapott a Bábolnai Televízió is, melynek esetében kis ér-
tékű fejlesztésekkel számolt a testület, de egy kameravásár-
lás lehetősége is felmerült mintegy 2,4 millió forint értékben. 

Szóba került a TAO pályázathoz szükséges önrész válla-
lásának kérdése a műfüves pálya felújításához, a helyi ze-
neiskola is élt mintegy 2 millió forintos plusz kérelemmel, 
a Ritmus Koncert Fúvószenekar pedig 1,2 millió forintos 
támogatást kért. A zeneiskola estében a működési hely biz-
tosítása ügyében is állásfoglalást kért a polgármester ösz-
szefoglaló tájékoztatójában képviselőtársaitól. A napirend 
kapcsán elhangzott: a múlt esztendőhöz képest csökken-
tek az állami támogatások, 112 millió 900 ezerről 111 millió 
771 forintra mérséklődött a város adó-erőképessége miatt. 
A költségvetés csatolásában a képviselők az intézmények, 
a hivatal, és az önkormányzat bevételeinek-kiadásainak 
mértékével is találkozhattak. E szerint Bábolna 1 milliárd 61 
millió 563 ezer főösszeggel indítja gazdálkodását, (ez 268 
millió forintos megtakarításnak köszönhető) és az eddigi ki-
adások 690 millió 259 ezer forintban prognosztizálódtak a 
költségvetés egyeztetését megelőzően. 

Az első napirendi pontban az alábbi döntéseket hozták: az 
öt képviselő tiszteletdíja nem változik, nem éltek az emelés 
kiváltságával. A helyi intézmények dolgozóit (80 főt) – a gré-

mium döntése szerint – ebben az évben kizárólag ajándé-
kutalvánnyal jutalmazzák. Támogatták a Bábolnai Televízió 
eszközvásárlását, és a TAO pályázathoz szükséges 12, 5 
millió forintos önrészt is megszavazták, mellyel így a sport-
létesítmény felújítását nem saját erőből kell finanszírozni. 

A zeneiskola működésére igényelt kérelemnél hosszas, 
megfontolt egyeztetést folytatott le a grémium, mert a képvi-
selők véleménye szerint az intézménynél nem voltak egyes 
bevételi források pontosan feltüntetve. A zeneiskola ber-
keiben több tanszak és művészeti csoport (modern táncs-
csoport és drámacsoport) is működik, a képviselők ezért 
igyekeztek az egyes művészeti ágazatok szerint, a gyer-
meklétszám alapján meghatározni számukra a támogatást. 

Az intézmény fenntartója mintegy 2 millió forintos vesz-
teségre is hivatkozott annak indokaként, hogy miért vár a 
tavalyi évhez képest emelt összegű önkormányzati támo-
gatást. A képviselők  döntésükkel a zeneiskola működésé-
hez a korábbi gyakorlat szerint 2,5 millió forinttal, a zenekar 
munkájához 300 ezer forinttal járultak hozzá egyhangú sza-
vazatukkal. A döntéshozók kikötése az volt, hogy a meg-
ítélt támogatást az intézmény az egyes tanszakok létszámai 
alapján felosztva használhatja fel. 

A város főútja mellett álló fák koronanyesésére és a beteg 
egyedek kivágására kiadott árajánlat ügyében is döntöttek, 
a munkálatok mintegy egymillió forintos költségeit elfogad-
ta a testület.

Szó esett a bölcsődei férőhelyek bővítési kérdéséről is, de 
e tekintetben nem szavazott meg változtatást a grémium, 
mert a helyi viszonyok alapján nem valószínűsíthető annak 
szükségessége. 

A folytatásban, a második napirendi pontban telekvásár-
lási ajánlat tárgyalása került napirendre. Az Önkormányzat 
a szabadidőparki fejlesztési elképzeléseihez szükséges tel-
ket birtokló cég számára a Cserháti Sándor utcai 37. szám 
alatti 900 négyzetméteres telket és 30 millió forint+ ÁFA ösz-
szeget ajánlott fel azzal, hogy amennyiben ezen ajánlattal 
a vállalkozás nem ért egyet, az önkormányzat kisajátítási 
eljárást kezdeményez. 

A következőkben a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- 
és Sportközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása került terítékre az intézmény nyitva tartási idejé-
nek megváltozása miatt. 

A negyedik napirendi pontban az ÉDV Zrt. Gördülő fej-
lesztési tervének (2016-2020) jóváhagyása volt soron. A terv 
pontosításokat igényelt, valamint a képviselő-testülettől jó-
váhagyást várt  arra vonatkozóan, hogy a terv összhangban 
van a város rendezési tervével. 

Az Egyebek napirendi pontban közbeszerzési kiírás témá-
jában tárgyaltak. Az önkormányzat több TOP pályázaton is 
indulna, mely pályamunkák elkészítésére vagy közbeszer-
zést ír ki, vagy döntése szerint meghívásos formában bo-
nyolítja azt le. A grémium ez utóbbi megoldást választotta.

A testületi ülés folytatásában házszám megállapítással és 
névhasználati kérelem ügyével foglalkoztak.

A bábolnai képviselők legközelebb február 15-én ül-
nek ismét tárgyalóasztalhoz. 
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A Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-
pont évtizedek óta hatékonyan fog-
lalkozik idősgondozással, szociális 
étkeztetéssel, működteti a tanyagond-
noki szolgáltatást, feladatuk a család-
segítés és a gyermekjóléti feladatok, a 
házi segítségnyújtás ellátása.

Az intézményben heten dolgoznak. 
Az idei esztendő jelentős változásokat 
hozott, hiszen megszűnt az elkülöníté-
se a családsegítésnek és a gyermek-
jóléti szolgáltatásnak. Új néven család 
és gyermekjóléti szolgálatnak hívják a 
korábbi elődöt. 

Berkesné Szűcs Ágnes intézmény-
vezető elmondta: a szolgálat immár a 
család egészével – a felnőtt és a gyer-
mek családtagokat együttesen vizsgál-
va – foglalkozva igyekszik mérsékelni 
az esetleges problémákat, segíteni 
gondozottjaikat.

A törvényi változások eredménye-
képpen január elsejétől Bana község 
lakosságát is ők látják el feladatkörük-

ben  család és gyermekjóléti szolgálta-
tás esetén. 

A törvényi változások sokrétűek szá-
mos tekintetben megváltoztatták az 
eddigi feladatkört.

– A feladatok azért módosultak, és 
Bana azért került Bábolnához, mert az 
új jogszabályi előírások alapján min-
den település, ahol közös önkormány-
zat működik, ott annak a településnek 
kell ellátnia az említett szolgáltatáso-
kat, ahol a hivatal telephelye van. 

A banaiak házi gondozását, a gyer-
mekétkeztetést és az egyéb szociális 
feladatokat a banai önkormányzat kö-
teles ellátni. Januártól keddi napokon 
a bábolnai családsegítést végző mun-
katárs Banára látogat, ahol fogadóó-
rát, majd családlátogatásokat tart a 
felmerült igények alapján.

A munkatársak létszáma a változás-
sal együtt nem növekedett. 

A bábolnai munkatársak most is-
merkednek a viszonyokkal és a banai 

családokkal, mert ez a tevékenység 
megköveteli azt, hogy a családsegítést 
végző szakember ismerje a gondo-
zottakat és körülményeiket. Munkájuk 
alapja a bizalom. 

A rendőrségnél a rendészeti osztá-
lyon kezdetben járőrként, majd járőrve-
zetőként teljesített szolgálatot. 2012-től 
szabálysértési előadóként  dolgozott, 
és elsősorban szabálysértések előké-
szítési eljárásait dolgozta fel, többek 
közt az elzárással is sújtható szabály-
sértési ügyekben járt el. A bírósági sza-
kaszon vádképviselettel is foglalkozott 
tevékenységi körében.

– 2009-ben, amikor elkezdtem a ren-
dőri tevékenységem, azzal egyidőben 
az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men is megkezdtem főiskolai tanulmá-
nyaimat. Ez előrevetítette a lehetősé-
geket az irodai tevékenységhez, mely 
sokkal közelebb áll hozzám. Az alap-
képzés után a győri Széchenyi Egye-
tem Deák Ferenc Állami és Jogtudo-
mányi Karán szereztem posztgraduális 
képzésen mesterdiplomát.

Az aljegyző elmondása szerint a 
Bana-Bábolnai Közös Önkormányza-
ti Hivatalban megpályázott aljegyzői 
munkájával számos, a korábbi mun-
kakörében megismert munkafolyamat 

egyezik, hiszen itt is bőven akadnak 
szabálysértési eljárások, ebrendészet-
tel összefüggő feladatok. Kereskedel-
mi ügyekkel, emellett szociális igazga-
tással, adóigazgatással is foglalkozik, 
de részt vesz a város testületi ülései-
nek előkészítésében. 

– Nagyon jól érzem magam, a mun-
katársaim is nagyon segítőkészek. 
Eddig valamennyi munkatársamhoz   
fordulhattam bátran kérdéssel, ők 
készséggel álltak rendelkezésemre. 
Ez idő alatt jó viszonyt alakítottam ki a 
munkatársaimmal – magyarázta a fiatal 
aljegyző, aki korábban Bábolnát csak 
átutazóként ismerte. 

Elmondása szerint, az ismerkedés 
folyamatában igyekezettel fáradozik 
azon, hogy valamennyi bábolnai in-
tézmény vezetőjével, munkatársával 
megismerkedjen. De a közeljövőre is 
vannak teljesítendő céljai.

– Munkaköröm megkívánja még, 
hogy egy közigazgatási szakvizsgát 
tegyek, ez nagy kihívás még előttem – 
magyarázta.

Az aljegyző jelenleg Kisbéren él ba-
rátnőjével, szabadidejében a kevésbé 
aktív elfoglaltságokat szereti, így ha 
ideje engedi és teheti: olvas, kutyát sé-
táltat, de szívesen kimozdul otthonából 
egy kirándulás vagy egy múzeumláto-
gatás kedvéért.

JÁRŐR VOLT, ALJEGYZŐ LETT
Szabó Dávid aljegyzővel már találkozhattak mindazok, akik jártak a Bana-Bábolna Közös Önkor-

mányzati Hivatal berkeiben. A fiatal hivatalnok november óta tevékenykedik Bábolnán, korábban a 
Kisbéri Rendőrkapitányságnál dolgozott, ahová 2009-ben szerelt fel.

VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS TERÜLETEN

BÁBOLNAI 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI 

KÖZPONT
Bábolna, Zrínyi u. 15. 

Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:

hétfõ:    8–15 óráig
kedd:  13–15 óráig
szerda:  8–15 óráig
csütörtök:  13–15 óráig
péntek:  8–12 óráig

(ebédidõ: 12:30–13 óráig)
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2014-ben tartották meg először, és 2016. január 29-én 
pénteken rendezték meg ismét a járási bált a Monostori 
erődben. A jótékony célú rendezvény főszervezője, Mol-
nárné dr. Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal veze-
tője, aki köszöntőjében összefoglalta a bál létrejöttének 
célját, mely töretlenül a jótékony adakozás. 

A bál kezdetén a meghívottakat dr. Kancz Csaba, a me-
gyei kormányhivatal vezetője is üdvözölte. A folytatásban 
Folczné Kerek Etelka, az almásfüzitői Sün Balázs Óvoda 
vezetője megköszönte a tavalyi bál bevételét, melyből pan-
csolót létesítettek az intézményben. Ezt követőn színpadi 
produkciókon keresztül mutatkoztak be a járás településein 
működő művészeti csoportok, előadóművészek.

A fellépők közt volt a komáromi Kósa Kornélia énekes és 
Kiss László bűvész, Almásfüzitőről Szűcs József és Kele-
men Petra a Talpalatnyi Színházból,  Mocsáról Vadász Attila 
orgonaművész, Kisigmándról a Szivárvány Táncegyüttes, 

Nagyigmándról Gombás Ádám énekes, Ácsról Kalla Sán-
dor Mátyás szavaló, és Bábolnáról a BB Bellydance csoport 
Mikó Adrienn orientális táncoktató vezetésével. A zárószám 
az Ácson működő Ritmus Koncert-Fúvószenekarnak jutott, 
Bánfi Balázs vezényletével.

Az est a Klapka teremben terített asztal mellett folytató-
dott, ahol Molnárné dr.Taár Izabella bejelentette, hogy a 
csémi óvoda lett a kedvezményezettje az idei jótékonysági 
bálnak. A sorsolást korábban a járási hivatal berkeiben bo-
nyolították. Kisorsolták a KNYKK busztársaság felajánlását 
is, egy utazást a győri állatkertbe, amit az ácsi Bóbita óvo-
da nyert el. Popovics György megyegyűlési elnök ezúttal is 
ajándékozott.

A vacsorát követően a bál nyitótáncát a Garabonciás 
Néptáncegyüttesnek köszönhették a jelenlévők, a mulatság 
hajnalig tartott.

BIERBAUER LÉNA BÁBOLNA ELSŐ ÚJÉVI BABÁJA
Január 9-én Győrben látta meg a napvilágot Bierbauer 

Léna, Szendi Júlia és Bierbauer Zoltán első gyermeke, így 
ő lett az idei esztendő elsőszülött babája Bábolnán. A kis-
lány 51 centiméterrel és 3650 grammal született természe-
tes úton. A baba olyan szépen cseperedett, hogy születését 
követően a szülők három nap múlva hazahozhatták bábol-
nai otthonukba. Az édesapa azt is elárulta, hogy a naptár 
szerint Léna világra jövetelét december 31-re ígérték, ehhez 
képest Ő több mint egy hetet váratott magára. Ottjártunkkor 
lapunknak a szülők azt is elárulták, hogy Léna sokat sírdo-
gál, de azért megvigasztalható. Kizárólag anyatejet kap és 
nagy a boldogság körülötte, annak ellenére, hogy a szüleit 
nem hagyja túl sokat pihenni.

FOLYTATÓDÓ BABALÁTOGATÁSOK
Decemberben született gyermekeket és szüleiket látogatta meg dr. Horváth 

Klára polgármester január 19-én. A szokásokhoz híven településünk vezetője a 
szülőknek átadta az önkormányzat ajándékát, valamint felajánlotta az állam által 
nyújtott 40 ezer forint értékű életkezdési támogatást.

Kovács Panka december 11-én született, a kislány Dombi Noémi és Kovács Lász-
ló gyermeke. A babalátogatás Józsy László otthonában folytatódott, ahol a decem-
ber 14-én született 
kisgyermeket, Józsy 
Vilmos Pált nézhette 
meg a polgármester, 
és mondhatta el jókí-
vánságait  Hegedüs 
Viktória édesanyának 
és Józsy Lászlónak. A 
babalátogatások szép 
gesztusa a további-
akban is folytatódik, 
hiszen minden kis jö-
vevény fontos a város 
számára, mert ők je-
lentik a város jövőjét.

A CSÉMI ÓVODA KAPJA AZ IDEI JÁRÁSI BÁL BEVÉTELÉT
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Tavaly már közel 40 család igényel-
te a csomagot, a konyhakerteket fel-
virágoztató, sikeres mozgalom idén 
is folytatódik. A program lényege, 
hogy a lakosok mintegy négyezer 
forint értékben igényelhetnek vető-
magcsomagot az önkormányzattól, 
mely támogatással a napi megélhe-
tést is segíti közvetlenül a város. 

 Decemberben foglalkozott a képvi-
selő-testület a mozgalom kérdésével, s 
úgy döntött, hogy idén is meghirdetik, 
a múlt évben meghatározott paraméte-
rekkel. A „Termelj otthon!” mozgalom 
azoknak a bábolnai háztartásoknak 
nyújthat segítséget, ahol az egy főre 

eső jövedelem nem éri el a 120 ezer 
forintot – magyarázta dr. Horváth Klára 
polgármester.

Az igénylés már januárban befejező-
dik, a testület pedig februárban dönt a 
kedvezményezettek körét illetően, ter-
mészetesen jogosultság alapján. 

A csomagban vetőburgonyát, sárga- 
és fehérrépát, borsót, babot találhat-
nak az igénylő bábolnai lakosok.

A cél a program folytatásában sem 
változott: a törekvés lényege, hogy a 
helyi családok önellátóvá váljanak, a 
saját termesztésű élelmiszerekkel pe-
dig egészségük megőrzéséhez is hoz-
zájárulnak. Jellemző, hogy a pusztán 

élő lakosok is jelentkeznek a program-
ra, mely megnyugtató a város grémiu-
ma számára. A városi törekvés össze-
függ a termelői piac szellemiségével, 
a piaci alkalmak a megtermelt javak 
eladására is lehetőséget teremtenek. 

Önkormányzatunk tavaly Karcag 
alpolgármestere, Kovács Szilvia ötle-
téhez is csatlakozott, és részt vett „A 
legszebb konyhakertek” programban 
is. Ez kiegészítette a település Termelj 
otthon! mozgalmát. 

A városvezetés hat kertet tekintett 
meg, s végül úgy döntött, hogy Varga 
Imre és feleségéé a legszebb vetemé-
nyes. Őket egy emléklappal és egy 
ajándékcsomaggal jutalmazták az idő-
sek világnapján.

TERMELJ INGYENVETŐMAGBÓL!

A legutolsó adatok szerint: tavaly november végén a me-
gyei nyilvántartásban 7033 fő álláskereső szerepelt. Me-
gyénk munkanélküliségi mutatója 5,1 százalék, mely jócs-
kán kedvezőbb, mint a 7,9 százalékos országos ráta.

 A tavalyi esztendő végére kedvezően alakult a munka-
erő-piaci helyzet. Év elején közel 10 ezer fős volt az álláske-
resői létszám, 2015. október végén pedig 6985 főt mutatott 
a nyilvántartás. 

Az idősebb korosztálynak jelenthet segítséget a Nemzet-
gazdasági Minisztérium harmadszorra meghirdetett: „Nők 
40+” elnevezésű központi munkaerő-piaci programja, 
melyről a január 7-ei sajtótájékoztatót követően a Tatabá-
nyai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának vezetőjét, Ha-
jasné dr. Hertelendi Valériát kérdeztük.

– A program célja, hogy az álláskeresőként nyilvántar-
tott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem 
rendelkező nők foglalkoztatását elősegítsük, ezzel együtt a 
nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági 
idő megszerzése is megvalósulhat, magyarázta.

A programot az állami foglalkoztatási szervként eljáró me-
gyei kormányhivatalok és járási hivatalok valósítják meg. A 
jelentkező hölgyeknek a jelentkezést megelőzően legalább 
egy hónapig regisztrált álláskeresőnek kell lenniük. Olyan 
álláskereső hölgyek jelentkezését várják, akik 60. életévü-
ket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül 
beléphetnek a programba. 

Az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év 
jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők képezik a to-
vábbi célcsoportot.

A program keretében a munkaadók számára a célcsoport-
ba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoz-
tatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre 
kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 
%-a kerül megtérítésre. Támogatható a teljes munkaidős, 
napi 8 órás foglalkoztatás, de lehetőség van részmunkaidős 
(napi 4-6 órás) munkavégzés támogatására is.

Bővebb tájékoztatás a járási hivatalok foglalkoztatási osz-
tályainál érhető el.

A NYUGDÍJAZÁS ELŐTT ÁLLÓ NŐKET SEGÍTI A PROGRAM

2016. január elsejétől szigorodtak az ebtartásra vonat-
kozó jogszabályok. A legfontosabb garanciális szabá-
lyokat az állatvédelemre vonatkozó törvény fejti ki, illet-
ve az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletek. 

 
Január elsejétől tartósan nem lehet az ebeket kikötve tar-

tani. 2012 óta folyamatos szigorítások léptek életbe, akkor 
még azonban a kistestű kutyákat 6 méternél, a közepes ter-
metű négylábúakat 8 méternél, a nagyobb ebeket pedig tíz 
méternél rövidebb láncon nem lehetett tartani. Az új szabály 
azonban ezeket megkerüli, hiszen semmilyen formában 
nem lehet kötéllel, lánccal megkötve tartani a kedvtelésből 
tartott állatot, vagyis a kutyákat. 

Szabálysértési eljárás során szankcióval sújtható az a ku-
tyatulajdonos is, aki a közterületen felügyelet nélkül kóbo-
rolni hagyja négylábú kedvencét. Ilyen esetben a járási hi-
vatal jár el, Bábolna ügyeit a Komáromi Járási Hivatal intézi. 

Az immunizálás, a védőoltások és a csip hiánya is komoly 
szankciót vonhat maga után. 

Szabó Dávid aljegyzőt kérdeztük a témában, aki elmond-
ta, a bejelentés gyakorlata helyben az, ha valaki láncon tar-
tott ebet lát, akkor azt a bábolnai jegyzőnek jelentheti be. Az 
ügyben az aljegyző intézkedik. 

– Állatvédelmi bírság kiszabására a jegyző jogosult, mely-
nek alapösszege 15 ezer forint, de ennél magasabb is lehet, 
hiszen több százezres bírság kiszabására is lehetőség van. 
A leggyakoribb problémaforrás Bábolnán a kóbor ebek. 
Ezek a közterületen tartózkodó személyekre jelentenek el-
sősorban veszélyt, illetve a kutya esetében is fennáll a sé-
rülés veszélye, mely ugyancsak elkerülendő. Kóbor kutya 
esetében hivatalunk az Alfa Vet Kft.-vel áll szerődéses vi-
szonyban. Az ügymenet szerint a kóbor kutya a komáromi 
menhelyre kerül, ahol lehetőség van az állat tulajdonosának 
felkutatására, majd ha ez sikertelen, akkor egy bizonyos idő 
múltán a tulajdon (vagyis az eb…) az államra száll – magya-
rázta az aljegyző abban a reményben, hogy a szigorítások-
nak köszönhetően a jövőben egyre kevesebb “kutya bajjal” 
kell számolni.

KUTYA BAJOK ELLEN, ÚJ SZIGORÍTÁSOKKAL
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Arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt évben hány bábol-
nai ifjú kötött házasságot, hány kisbaba született és hányan 
haltak meg településünkön. A védőnő és a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel álltak ren-
delkezésünkre.

2015-ben településünkön 10 olyan házasság köttetett, 
melynek egyik tagja bábolnai illetőségű, 6 házasságkötés 
esetében pedig a pár mindkét tagja helybeli volt. Ha ezeket 
a számokat összehasonlítjuk a 2014-es adatokkal – mind-
össze két helyi pár házasodott össze – láthatjuk, hogy je-
lentősen megnőtt a házasulók kedve, 2015-ben nyolcszor 
annyian kötötték egybe életüket hivatalosan is.

Az elmúlt évben 29 kisbaba született bábolnai lakosként. 
A lányok ezúttal „beelőzték” a fiúkat. 16 kislány látta meg 
a napvilágot, ezzel szemben 13 kisfiú született. Érdekes, 
hogy 2014-ben is 29 gyermek született, és 19 fővel ekkor is 
a lányok uralták az évet.

Sajnos elég magas a halálesetek száma. 2015-ben 33 bá-
bolnai lakos hunyt el, ami a 2014-es 27 halálozáshoz képest 
jóval több, de a születések számánál is magasabb.

HÁZASSÁG, SZÜLETÉS, 
HALÁLOZÁS

Február elsejéig még kérhető a bevallási nyilatkozat-
tal, hogy a NAV készítse el az szja-bevallást. Közben 
több mint 792 ezren kapnak elektronikus bevallási érte-
sítőt és 3 millió 245 ezer bevallási egységcsomag kerül 
a postaládákba ezekben a napokban. Az szja-bevallás-
hoz korszerű és könnyen követhető útmutatást ad a NAV 
új szja aloldala. 

Február elsejéig a munkáltatótól kapott nyomtatványon 
vagy, ha nincs munkáltató, a NAV honlapjáról letölthető 
15NY31 jelű nyilatkozaton kérhető, hogy a NAV készítse el 
az szja-bevallást. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akik-
nek tavaly kizárólag munkáltatóktól származó jövedelmük 
volt, kedvezményeket nem vesznek igénybe és az 1+1%-ot 
kivéve adójukról nem rendelkeznek.

Bevallási egységcsomagra pedig azok számíthatnak, 
akik tavaly saját maguk nyújtották be személyi jövedelem-
adó-bevallásukat, vagy a NAV rendelkezésére álló adatok 
alapján 2015-ben bevallásköteles jövedelemre tettek szert. 
A csomag tartalma az elmúlt évben benyújtott szja-bevallás 
típusához igazodik. Az a 2 millió 272 ezer ember, aki tavaly a 
NAV internetes honlapjáról letölthető programmal készítette 
el, majd nyomtatás után postán küldte be bevallását, tájé-
koztató levelet és válaszborítékot kap, míg 973 ezren teljes 
nyomtatványgarnitúrát vehetnek kézhez a hónap végéig.

Fontos, hogy az egységcsomag tartalmától függetlenül 
választhatók a különböző bevallási formák, így bárki – aki 
a jogszabályi feltételeknek megfelel – tehet akár bevallási 
nyilatkozatot is.

A több mint 792 ezer ügyfélkapuval rendelkező adózót 
elektronikus formában értesíti a NAV, azaz internetes tárhe-
lyükre helyezi a bevallás kitöltéséhez szükséges informáci-
ókat.

Doktor Imre Zoltán
sajtóreferens

SZJA-BEVALLÁS A NAV-VAL,
ÚJDONSÁG AZ INTERNETEN

Brutális és érthetetlen rongálás történt január első nap-
jaiban az autóbusz végállomáson. Bábolna Város Önkor-
mányzata által nemrég újjáépített váróépület mozgáskorlá-
tozottak számára készült mellékhelyiségét szinte teljesen 
tönkretették vandálok. A tettesek az ajtó feltörésével jutot-
tak a WC-be, és amit értek, összetörtek. Megrongálták a 
mosdókagylót, a WC-ülőkét, kitépték a riasztógombot. Az 
önkormányzat szerint a kár értéke eléri a százezer forintot, 
ezért feljelentést tett a Komáromi Rendőrkapitányságon. 
Az egyre bővülő térfigyelő kamerarendszernek és a körzeti 
megbízott ismeretének köszönhetően gyorsan megtalálták 
a lehetséges elkövetőket, akik bábolnai fiatalok.

Szeretném felhívni a fentiekhez hasonló gondolkodású 
emberek figyelmét, hogy településünkön folyamatosan fej-
lődő – mind technikájában, mind pedig mennyiségében – 
térfigyelő kamerarendszert épített ki az önkormányzat, mely-
lyel Bábolna legfontosabb pontjait ellenőrzik. Ez a lakosság 

nyugalmát, biztonságát szolgálja. A kamerák felvételeit egy 
központban rögzítik és tárolják. Egy-egy bűncselekmény 
kapcsán a rendőrség munkatársai megtekintik azokat, a 
felvételek alapján a lehetséges elkövetőket, gépjárműveket 
azonosítani tudják. Számtalan esetben segítette már a ka-
merarendszer az elkövetők felderítését.

Felfoghatatlan, mi problémájuk akadhat egy mellékhelyi-
séggel az ifjaknak. Talán ennyire unalmas és sivár az éle-
tük? Unatkoznak? Rengeteg a fölös energiájuk? Számtalan 
békés módját ajánlhatom az indulatok levezetésének, az 
unalom elűzésének. Az egyik legjobb a rendszeres mun-
ka akár otthon, akár egy cégnél diákmunka keretében. De 
sportolással is leköthetik energiáikat, erre a Bábolna SE 
számos szakosztálya nyújt lehetőséget, de kötetlenül a 
konditerem és a szabadtéri edzőpálya is rendelkezésre áll. 
Az ilyen tevékenység adott esetben nemhogy rombolna, de 
értéket is teremthet.

A KAMERARENDSZER ÉS A KÖRZETI MEGBÍZOTT
BUKTATTA LE A RONGÁLÓKAT

INGYENES GAZDASÁGI 
TANÁCSADÁS

2016. február 29-én hétfőn 14 és 16 óra között a Bábol-
nai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauer-
né Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna in-
gyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében 
bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és 
társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási 
igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

www.btv.hu  -  www.btv.hu
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Kern András színművész A Kellékes című da-
rabbal szórakoztatta a bábolnai közönséget a 
Szabadidőközpontban január 24-én. 

Eberhard Streul, a kortárs német rendező, író szerzemé-
nyét Parti Nagy Lajos bravúros átiratában és Kern András 
zseniális előadásában láthatta a közönség városunkban.

A darab közel nyolc esztendeje járja a fővárosi és a vidéki 
színházakat, mely annak ellenére, hogy egy közel másfél 
órás monológ, hatalmas sikert arat minden alkalommal és 
minden publikum előtt. Ennek oka nemcsak a kiváló, hu-
morban gazdag szöveg, hanem maga az előadó, Kern And-
rás személye, aki tulajdonképpen szerencsés módon saját 
alakjára formálva kapta a monológot. 

A történet a kisemberé, egy középkorú színházi kelléke-
sé, aki rongyos munkaruhában, egy kellékekkel teli kocsit 
tolva érkezik az üres, díszlet nélküli színpadra, ahol nagyon 
hamar rájön, hogy reflektorfénybe került. Úgy tudja, hogy 
az aznapi előadás elmarad, ezért nem érti, hogy miért vár 
műsorra a teltházas nézőtér. Megoldásként feletteseit hívja, 
a színház menedzsmentjétől vár segítséget, az intézkedé-
séig azonban megpróbálja szórakoztatni a nagyérdeműt. A 
játék közben élete nagy színpadi pillanatát is megéli, kiváló 
alakítást nyújt. “A hatásra kiélezett poénokat sokszor fájdal-
masabb, szomorúbb emberi történetek kísérik. Az előadás 
során cserélődnek a hol elementáris, hol borongós anek-
doták, színész-karikatúrák, megelevenedik a színház vonzó 
ellentmondásos világa”, írja a darab ajánló szövege, amit 
Kern András kitűnő színészi játékkal bizonyít.

A színművész kérdésünkre a darabról egyszerűen szólt. 
Mint elmondta, számára minden színházi alakítás kihívás. 
Elmondása szerint a színészmesterséghez már egészen ki-
csi korában közel került, filmszínészként és filmrendezőként 
azonban csak igen későn tudott megnyilvánulni. Nemrégi-
ben került a filmvászonra és mozikba a Gondolj rám című 
alkotása, ami az eddigiekben – Kern elmondása szerint – 
hideget és meleget is kapott már. Ez azonban nem veti visz-
sza az alkotókedvét, Kern András újabb filmet is készítene, 
de nem irányítottan, – mint fogalmazott – sosem akart úgy 
konkrétan semmit, majd ahogy adódik, úgy lesz….

A Kellékes című darab nagy sikert aratott Bábolnán is, az 
előadást az önkormányzat támogatásával ingyenesen lát-
hatta a bábolnai közönség. 

KERN ANDRÁS EGYSZEMÉLYES DARABBAL SZÓRAKOZTATOTT

Isten a kökénybokrok között címmel 
megjelent dr. Faragó István új köny-
ve, mely erdőkbe-mezőkre csalogató 
szellemi táplálék mintegy 260 olda-
lon. A bábolnai illetőségű, gyöngyösi 
születésű író, publicista már nem is-
meretlen szerző azok számára, akik 
rendszeresen forgatják a Magyar Va-
dászlap című folyóiratot. Dr. Faragó 
István már több mint 25 esztendeje ír. 
A szerző életében fontos, kihagyhatat-
lan szerep jutott az irodalomnak, me-
lyet Ő is gyakorta gazdagít novelláival, 
elbeszéléseivel, akárcsak ezzel az új 
kötetével, mely a tiszta szívű, istenfé-
lő vadász alkotása. Olyan emberé, aki 
nem a lőporfüstben leli örömét, hanem 
a természet határtalan szépségében, 
az erdő és mező hangjaiban, a vad 
látványában és a virágok illatában, az 
Alföld szálló ködében, vagy a szarvas-
bika őszi bőgésében. Elmondása sze-
rint abban hisz, hogy a könyv nem az 
önmegvalósítás kinyilvánítása, sokkal 
inkább Isten hangjából szóló ihletett 
adomány. Hiszen ahogy a cím is em-

líti: ott van Ő a kökénybokrok között. 
Hol is lehetne máshol? Csak ott, ahol 
a vadász és a rejtőző vad együtt léleg-
zik, abban a közegben, ahol „az igaz 
vadász részévé válhat a létezésnek”, 
írja a szerző segítőtársa, felesége: No-
vadovszky Nóra az utószóban.

A könyvet első ízben a szerző vá-
rosában, Bábolnán mutatták be egy 
irodalmi délután keretében. A január 
8-ai irodalmi találkozó meghívott ven-
dége a Jászai Mari-díjas színész, Dráfi 
Mátyás volt, aki Fekete István, Ilosvay 
Ferenc és Wass Albert műveiből is tar-
tott felolvasást, melyekből nemcsak e 
vadászírók természethez való szoros 
kötődését, de a külhonban ragadt ma-
gyarság karácsonyát is átérezhette a 
hallgatóság. A Felvidéken élő és alko-
tó magyar színművész valódi átélője 
és tanúja e máig csak félve feszegetett 
témakörnek.

Ez alkalommal Faragó István is cse-
pegtetett írásaiból, elbeszéléseiből. 
Persze, a találkozó csupán egy óvatos 
kóstolóra adott időt, a valódi csemege 

azoknak jut, akik egy időre tartósabban 
is kezükbe veszik a bábolnai alkotó, a 
nyitott szívű vadász új művét, mely a 
Dénes Natur Műhely kiadásában jelent 
meg 2015-ben. A könyv illusztrációit és 
a könyvborító olajképét Simon Ferenc 
szegedi festőművész készítette, a so-
rok között látható fotók nagy része a 
szerző archívumából származik. 

A VADÁSZATRÓL ÍRT KÖNYVET A BÁBOLNAI SZERZŐ 
Megjelent dr. Faragó István új könyve
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A véradásokat 1939 óta szervezi a 
Magyar Vöröskereszt, az azóta eltelt 
hosszú idő alatt sokat változtak a 
véradói szokások. A rendszerváltást 
követően a nagyobb cégek csopor-
tos véradó alkalmakat is bonyolítot-
tak, mára azonban a népes tömege-
ket megmozgató vállalkozások erre 
nemigen biztosítanak lehetőséget. 
Újabban a fiatalok bevonása is sok-
kal nehézkesebb, mint korábban 
volt. 

Bábolna a véradások tekintetében a 
Kisbéri körzethez tartozik, így informá-
ciókért a Vöröskereszt Kisbéri Szerve-
zetéhez fordultunk, ahol Hamburger-
né Ujvári Irén, a Magyar Vöröskereszt 
KEM igazgatóságának megyei igazga-
tója elmondta: a kisbéri területi szerve-
zet évente 1390 levett vért tervez, ennyi 
minta szükséges ahhoz, hogy hozzá-
járuljanak a hazai biztonságos vérellá-
táshoz. Ez megyei szinten több mint 15 
ezer levett vért jelent. A vöröskereszt a 
véradásokat ugyanis tervszámok alap-
ján végzi.

A településeken működő alapszer-
vezetek nagy segítséget nyújtanak a 
toborzó tevékenységükkel.

Egészséges állapot esetén 18-tól 65 
éves korig lehet vért adni, tudatta a 
megkérdezett megyei igazgató, aki azt 

is elmondta: a véradás egyfajta szűrő-
vizsgálatként is felfogható, mert a rej-
tett betegségek felfedésére is alkalmas 
a véradást megelőző orvosi vizsgálat 
során. 

A fiatalabb korosztályt nehéz meg-
nyerni a nemes ügynek, ennek legfőbb 
oka a tűszúrás miatti félelem, az érdek-
telenség és az információ hiánya, ma-
gyarázta a szakember.

A tűszúrás nem fáj, egy alkalommal 
egyszerre közel négy deciliter vért 
vesznek le. A következő véradásra 56 
nap múlva kerülhet sor, ennyi idő kell a 
regenerálódásra.

A véradásnak vannak kizáró okai: 
például, ha az önkéntes a véradást 
megelőzően műtéten esett át, teto-
válást csináltatott, vagy valamilyen 
trópusi területen tartózkodott, magya-
rázta Hamburgerné  Ujvári Irén, majd 
hozzátette: a Munka Törvénykönyve 
tartalmazza a négyórás rekreációs sza-
badság kiadását, mégis nehéz bejutni 
a nagy, tömegesen foglalkoztató cé-
gekhez. A munkahelyi rendezvények, 
munkavállalói összejövetelek újabban 
jobb esélyeket teremtenek a véradó al-
kalmak megszervezésére. Bevonásuk 
mellett a települési rendezvényeket is 
kihasználják arra, hogy a lakossághoz 
közelebb kerülhessenek, új véradókkal 

találkozhassanak, és teljesíthessék a 
tervezett tervszámokat.

– Tudomásom szerint Bábolna leg-
utóbbi véradása nagyon sikeres volt. 
Elmondható, hogy a lakosság közel öt 
százaléka körül mozog a véradószám. 
Ezt legközelebb várhatóan február 
25-én lehet megismételni, ekkor lesz 
ugyanis véradás az iskola művészeti 
termében. 

Az Országos Vérellátó Szolgálat gaz-
dálkodik a  vérrel, ez a szerv határozza 
meg, hogy melyik kórházba, melyik 
egységbe mennyi vér kerüljön, hová 
mennyi vért kell kiszállítani. A Vöröske-
reszt szervezetei mindehhez a véradó-
kat biztosítják. Amennyiben valamilyen 
okból kifolyólag vérhiány lép fel, akkor 
a Vöröskereszt az aktuális véradó al-
kalmaira speciálisan meginvitálja azo-
kat a  véradókat, akik a keresett vérrel 
rendelkeznek. A vérellátó szolgálat te-
hát fontos stratégiai partnere a Vörös-
keresztnek.

– Szinte minden héten előfordul egy-
egy felhívás, jelzés irányított véradás 
megszervezésére, de ezt nem minden 
alkalommal a vérhiány indokolja. Az is 
előfordul, hogy a vérbankba éppen az 
adott vérre van szükség – magyarázta 
a szakember.

HASZNOS TANÁCSOK ADÓZÁSRÓL, NYUGDÍJKÉRDÉSEKRŐL
Dr. Horváth Klára polgármester kez-

deményezésére 2015. februárjában 
megalakult a Bábolnai Hölgyek Egyle-
te, mely azzal a céllal jött létre, hogy 
önszerveződő csoportként városunk 
közéletét gazdagítsa. Az egyleten be-
lül számos szekció kezdett el munkál-
kodni, melyek a sport, az egészség, a 
kultúra, a gazdaság területén szervez-
nek programokat. Így jött létre Pauerné 
Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi 
Zsuzsanna részvételével egy olyan in-
gyenes gazdasági tanácsadás, mely-
nek keretében havonta egy alkalom-
mal bábolnai lakosok számára adnak 
felvilágosítást adó- és társadalombiz-
tosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítá-
si igazgatósághoz benyújtandó okmá-
nyok kitöltésében.

Az immár kilenc hónapja működő 
szolgáltatás minden hónap utolsó hét-
főjén délután kettőtől négyig várja a 
helyi magánszemélyeket. A két szak-
ember lapunk kérdésére elmondta, az 
eltelt idő során legtöbben nyugdíjazás-
sal kapcsolatos kérdésekkel fordultak 

hozzájuk, ezen belül is a nők negyven 
éves nyugdíjkorhatárával kapcsolato-
san érdeklődtek ügyfeleik. A kérdések 
zöme a következőkre irányult: a szol-
gálati időbe miként számít a táppénz, 
a GYES időszaka, a munkanélküli se-
gély? A nyugdíjasok munkavállalásával 
kapcsolatban is sokan érdeklődtek, de 
a CSED és a GYED bonyolult viszonyai 
is gyakran napirenden voltak. Gyakran 
felmerültek az önálló adószámmal ren-
delkező magánszemélyek tevékenysé-
géhez kapcsolódó adózási és társada-
lombiztosítási kérdések is. 

A szakemberek tapasztalata szerint 
tanácsaik, tevékenységük nagyban 
segítette lakosaink eligazodását a szö-
vevényes hazai adminisztrációs rend-
szerben, mely időnként még a tapasz-
talt szakértők számra is kihívást jelent. 
Mint mondták, a legtöbb hivatalos 
levelet, dokumentumot speciális jogi 
nyelvezetben fogalmazzák, ezek „iro-
dalmi magyarra” történő lefordítása, 
értelmezése is már komoly segítséget 
jelent az állampolgárok számára.

Elérkezett az adózás időszaka, mely-
nek már a január 25-i ingyenes gaz-
dasági tanácsadás során is kiemelt 
jelentőséget tulajdonítottak. Az egyéni 
vállalkozók, az áfa körbe bejelentke-
zett őstermelők, családi gazdálkodók, 
KATA és EVA körbe bejelentkezettek 
február 25-ig nyújthatják be adóbe-
vallásukat. Az említetteken kívüli ma-
gánszemélyek május 20-ig tehetik 
meg jövedelmeik utáni bevallásukat. 
Számukra jelen időszakban legfon-
tosabb, hogy munkáltatójuk kiadja a 
jövedelemnyilatkozatot, mely alapján 
az adózás háromféle módozata közül 
választhatnak. Adóbevallásukat elké-
szíttethetik munkáltatójukkal – mely 
csupán lehetőség, de a munkáltató 
részéről nem kötelező. Az adóhatóság 
is elkészíti a bevallást abban az eset-
ben, ha az adózónak egy munkahely-
ről származik jövedelme, és az alany 
adókedvezményt nem vesz igénybe. 
Harmadik lehetőségként a magánsze-
mély önadózóként is megoldhatja be-
vallását.

A VÉRADÁS TÖBB MINT EGYSZERŰ SEGÍTSÉG
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Január 28-án a farsangi időszakhoz kapcsolódóan színes, 
mosolyra fakasztó figurák vették birtokba városunk óvodá-
jának emeleti galériáját. A kiállítás ezúttal nem teljesen új-
keletű, hiszen 2007-ben szintén eme gyűjtemény bemuta-
tásával indult az ovigaléria, mely azóta is töretlenül, minden 
alkalommal érdekes kollekciókkal kápráztatja el a kicsiket. 
  A mostani tárlat rendkívüli, hiszen a vidám figurák a ki-
állítási idő lejárta után is az oviban maradhatnak. Grónyi 
Erika, a bohócok tulajdonosa lapunknak elmondta, úgy 
gondolja, a közel száz darabból álló gyűjtemény mél-
tó helyre kerül az apróságok körében, ezért az óvodának 
ajándékozta azt. A kedvencét, a legnagyobb, legszíne-
sebb bohócot központi helyre szeretné kiállítatni és uno-
kája révén, aki óvodás, gyakran meglátogatja majd őket. 
 A gyermekek nagyon örültek a gyönyörű figuráknak, me-
lyek egy üveges vitrinben, immár folyamatosan, bárki szá-
mára megtekinthetőek lesznek. 

Városunk könyvtárában múlt év tavasza óta Gyermek-
kuckó néven szerda délutánonként tematikus foglalko-
zásokkal várják a település legifjabb lakosait. Hétről hétre 
más és más programmal kedveskednek a kicsiknek, akik 
meséket hallgathatnak, vagy akár kézműveskedhetnek is.
 Vituska Ildikó, megbízott intézményvezető lapunknak el-
mondta, igyekeznek mindig aktuális, az adott időszakhoz 
kapcsolódó programokat szervezni. Mint mondta, a gyer-
mekek ,,ünnepről ünnepre élnek”, a könyvtár dolgozói 
pedig minden esetben találnak például egy-egy ünnepet, 
világnapot, melyek alapján izgalmas délutánokat bonyo-
lítanak le. Megemlékeztek például a hóemberek világnap-
járól is, melyre zoknikból és fonalból gyártott hóember-
kékkel készültek. A következő foglalkozáson a Magyar 
Kultúra napjához kapcsolódóan hagyományőrző kézmű-
ves dolgokkal találkozhattak. A kézműveskedés mellett 
mesét is hallhattak a picik, népszerű meseírók tollából.
  A gyermekkuckós délutánok nagyon népszerűek szülők 
és apróságaik körében egyaránt, sok a rendszeresen visz-
szatérő család, de új látogatók is szép számmal akadnak. 
Könyvtárunk dolgozói már a farsangi időszakra is felkészül-
tek, februárban ehhez az ünnepi időszakhoz kapcsolódó 
kreatív foglalkozásokkal várják az aprótalpúakat.

BOHÓCGYŰJTEMÉNY AZ OVIGALÉRIÁBAN

GYERMEKKUCKÓ A KÖNYVTÁRBAN

A rejtvényfejtők világnapjához 
kapcsolódva érdekes rejtvényekkel 

várjuk a kicsiket és nagyokat.

A fogtündérek világnapja alkalmából 
az ünnephez illő mesével készülünk, illetve 

fogkefe tartót készítünk. 

A közeledő Nőnap alkalmából virág készítéssel 
várjuk a gyerekeket.

Március 15-re való tekintettel 
nemzeti színeinkben pompázó karkötő 

készítéssel várunk mindenkit. 

A BÁBOLNA VÁROSI KÖNYVTÁR
minden szombaton 8 órától 10 óráig nyitva tart.

Hétköznapokon:
hétfõ: szünnap
kedd:  9–17 óráig
szerda:  14:30–17:30 óráig
csütörtök:  9–17 óráig
péntek:  14–17 óráig

Beiratkozási díj nincs.
Most már a facebookon is elérhetnek minket.
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PÁLYAVÁLASZTÁS 2016
A pályaválasztás egyik legizgalmasabb és legnehe-

zebb állomásához érkezett 2016. január 16-án. Ezen a 
délelőttön kellett számot adniuk diákjainknak tudásukról, 
felkészültségükről a központi írásbeli felvételi vizsgán. 
Magyar nyelvből és matematikából tíz-tíz feladatból álló 
dolgozatot kellett írniuk. Mindegyik tantárgyból 45 perc 
állt a diákok rendelkezésére, tehát az időt is jól be kellett 
osztaniuk. Magyar nyelvből helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai, fogalmazási készségeiket mérték. A feladat-
sort összeállítók kíváncsiak voltak a tanulók szókincsére, 
elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására is. Ebben az 
évben is a matematika okozott nagyobb nehézséget a 
felvételizők többségének. Számolási, geometriai tudá-
suk mellett  logikai, gondolkodási képességeiket mérték 
a feladatok. Természetesen szükségük volt a különbö-
ző matematikai képletek ismeretére, jól kellett tudniuk 
a mértékváltást is. Bár a tanulók véleménye szerint nem 
volt könnyű az idei felvételi, az országos átlaghoz viszo-
nyítva megállták helyüket a bábolnai nyolcadikosok. A 
legjobbak az országos átlag felett teljesítettek.  Ötven-öt-
ven pontot lehetett szerezni az írásbeli felvételin, ehhez 
adják hozzá az adott iskola pontszámítási metódusának 
megfelelően a vitt pontszámokat. Ezt a hetedik év végi 
és a nyolcadik félévi magyar nyelv, magyar irodalom, 
matematika, történelem és idegen nyelv érdemjegyei 
alapján határozzák meg. Néhány középiskola február 
hónap folyamán szóbeli vizsgát is tart, itt további ponto-
kat lehet szerezni. Március 9-ig valamennyi középiskola 
kifüggeszti az ideiglenes felvételi listát, majd a diákok ez 
alapján tudnak dönteni arról, hogy akarnak-e az általuk 
megjelölt középiskolai sorrenden módosítani. Április 26-
ig kapnak értesítést a szülők arról, hogy gyermekük mely 
középiskolába nyert felvételt. 

Türelmet, kitartást és sok sikert kívánok végzős diákja-
inknak a felvételi eljárás során.

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelős

NEMZETI IMÁDSÁGUNK
SZÜLETÉSÉNEK NAPJÁN

A Bábolnai Általános Iskolában pedagógusaikkal együtt 
több, mint 300 diák szavalta el január 22-én, a magyar kul-
túra napján – csatlakozva az országos kezdeményezéshez 
– a Himnusz első versszakát, majd a Nemzeti dal teljes egé-
szét. Az eseményen az Anonim drámacsoport kórusának 
vezényletével szavaltak közösen a tanulók.

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata

pályázatot hirdet 

TANULMÁNYI SEGÉLYRE 
közép, valamint felsőfokú intézményben 

tanulók részére.
Pályázati feltételek:
– Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén 

legalább 4.00 tanulmányi átlag.
– Nappali rendszerű főiskolai/egyetemi képzésben

résztvevő, első diplomájukat szerző hallgatók 
esetén legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
• Iskolalátogatási igazolás
• Bizonyítvány/leckekönyv másolata
• Valamennyi egy háztartásban élő személy 

hivatalos jövedelemigazolása

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a 
támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:
2016. március 11. (péntek)

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási 
Bizottság 2016. márciusi ülésén bírálja el.

SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐT 
NYERHET…

Február 1-jén a katasztrófavédelem a hivatalos Face-
book-profilján játékot indított, amelyben összesen 200 da-
rab, egyenként 10 ezer forint értékű szén-monoxid-érzé-
kelőt lehet nyerni. 

Csak 2016 januárjában hetven alkalommal riasztották a 
tűzoltókat a mérgező gáz miatt, csaknem ötvenen szenved-
tek valamilyen mértékű mérgezést, öt emberen pedig már 
nem lehetett segíteni. 

A katasztrófavédelem Országos Tűzmegelőzési Bizott-
sága az egyik legfontosabb feladatának tekinti a szén-mo-
noxid-mérgezéses esetek számának a visszaszorítását és 
az informálást. A figyelemfelkeltő játékban ezért két héten 
keresztül szén-monoxid-érzékelőt nyerhetnek azok, akik a 
különböző feladatokat a legjobban teljesítik. Február 1-jétől 
14 napon keresztül napi 14 érzékelő talál gazdára, a játék 
utolsó napján pedig 18 érzékelőt lehet megnyerni.
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Kedves Olvasó! Februári irodalmi rovatunk témájának apropóját a magyar kultúra napja adta. 1989 óta minden 
évben január 22-én ünnepeljük e jeles napot. S hogy miért éppen ekkor? Mert 1823. január 22- én készült el nemzeti imád-
ságunk, Kölcsey Ferenc Himnusza Szatmárcsekén. Néhány éve indult a naphoz kapcsolódóan az Együtt szaval a nemzet 
mozgalom, s mára sikerült hagyományt teremteni. Ezen a napon határainkon innen és túl együtt mondja sok ezer fiatal 
legnagyobb verseinket, ez évben a Himnusz első versszakát és Petőfi Nemzeti dal című költeményét. Kellenek-e az efféle 
megemlékezések? Erre a legnagyszerűbb választ Bartók Béla adta, miszerint „…kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök 
kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának”. 

A következő anekdota arra világít rá, miként született a Himnusz zenéje.  Veresné Szkocsek Mária

A Szózat meg a Himnusz
Egy nyári estén nyitva volt a sakk-kör ab-

laka. (A Velence-kávéház egy elfalazott ré-
sze volt a kör szobája.) A szomszéd házban 
valaki zongorázott.

A körben már nem volt senki. A sakktáb-
lák szanaszét hevertek az asztalokon. Az 
utolsó játék az enyim volt, s az én társam is 
elment. Erkel maradt ott, aki csak szemlélő-
je volt a játékunknak.

Én még az ottmaradt sakkállásra bámul-
tam (bizonyosra mondhatom, hogy én vesz-
tettem), és így mind a ketten csöndesen ül-
tünk. Aztán, hogy a zongora sűrűn trillázott 
s egy mesteri kéz futamai áradtak be hoz-
zánk, figyeltem.

– Hallja, elnök úr? – mondottam kifelé int-
ve, csupán, hogy mondjak valamit. Az öreg  
úr a fejét szokása szerint lecsüggesztve ült, 
s maga elé nézett.

A szavamra megmozdult a kezefeje. Le-
gyintett.

– Klamperozás.
Vártam, hogy fölkel és elmegyünk, de 

csak maradt.
Ült és hallgatott. A zongora verője is mint-

ha meghallotta volna az öreg  úr megjegyzé-
sét, elhallgatott.

Akkor hozzám fordult az öreg  úr és szól 
az ő szokott álmodozó, csendes hangján:

– Az ilyen kisasszonyok gyorskezűek. 
Megtanulják a futamokat, a trillákat, de meg 
nem értik. Gépek.

Megvető oldalpillantás. Én magamban 
hálát adok az istennek, hogy az öreg  úr 
sohase hall engem zongorázni. Ő egy perc 
múlva folytatja:

– Egressy is így zongorázott. Trilla és trilla. 
Az ember bámulja, honnan szedte azt a sok 
melódiát.

– Hát nem volt mestere a zenének? 
– Fene volt. Mikoriban együtt dolgoztunk 

a Nemzeti Színháznál, minden szerzemé-
nyét velem íratta át. A Szózatot is én írtam 
neki zenekarra.

– Úgy-e az a legremekebb munkája Eg-
ressynek?

Ezt megint csak azért mondtam, hogy el 
ne aludjunk.

– Semmi, – felelte az öreg úr. – Nyomorék 
gyereke Vörösmartynak is, Egressynek is.

Azt hittem elsüllyedek.
Néha túlságosan keserű volt az öreg úr.
Betegség nehezítette. Talán nem is úgy 

akarta mondani, csakhogy nem válogatott a 
szavakban. De az ilyen ember gondolkozá-
sának még az árnyéka is figyelemre méltó.

Folytatta:
– Micsoda össze-nem-illés van a szöveg 

meg a dallam között, mikor mindjárt az ele-
jén így kezdi: Hazádnak ren... Mi ez: a: nak 
ren? Ha csak egy cseppet is gondolkozott 
volna rajta, valahogy így írta volna a dalla-
mot (S az öreg dúdolta):

Nem mondom, hogy éppen így, de ahol 
hangsúly van a szövegben, hangsúlynak 
kell a zenében is lennie. Érti?

Elhallgatott, hogy kipihenje a huszonöt 
szót, amit egymásután mondott el, azután 
csöndesebb hangon folytatta:

– Én nem pályáztam. Eszem ágában se 
volt, hogy pályázzak. A Himnuszra se pá-
lyáztam volna. Hanem egyszer az történt 
velem, hogy megfog az utcán, a lakása előtt 
Bartay András:

Felhí, és azt mondja odafenn:
– Írtál-e Himnuszt?
– Nem. Nem is írok. Egressynek hagyom 

ezt az örömet. Neki az effélékben kedve te-
lik.

– Hát ő megírta már?
– Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy 

pályázik, és engem megkért, hogy írjam át 
zenekarra. De napról napra halogatja, pedig 
most jut eszembe, hogy holnap már lejár a 
pályázat.

– És te nem veszed észre, hogy ez szán-
dékosság?

– Micsoda szándékosság?
– Hát az, hogy neked eszedbe se jusson 

pályázni.
– De ha nem is akarok.
– Kell! Nem érted, és nem érzed, hogy 

ez a pályázat nem a nyomorult aranyaknak 
szól, hanem az örökkévalóságnak? Amelyik 
dalt megjutalmazzák, azt meg is szentelik. 
Egy hét múlva milliók ajka zengi vissza és az 
lesz a dalok dala, az örökkévaló, a halhatat-
lan, a szerzőjével együtt.

– Ezt mondva, – folytatta Erkel, – betusz-
kolt engem a mellékszobába, ahol egy ko-
pott zongora sárgállott. Odatett egy ív kotta-
papírost, melléje a szöveget.

– Csináld meg rögtön.
– De, bátyám, hova gondol! Nem cigaret-

tasodrás ez, hogy csak úgy rögtön.
– Meg kell csinálnod!
– Nem lehet. Késő már!
Felelet helyett egyet lépett. Kifordult az 

ajtón, s rámfordította a kulcsot. Még csak 
annyit hallottam, hogy:

– Alás szolgája.
Állok, mint Nepomuki János. Hallom, 

hogy a külső ajtó is csukódik, záródik. No 
kutya-teremtette: szépen vagyunk!

Csend van. Ülök és gondolkozom: hát 
hogy is kellene azt a Himnuszt megcsinálni. 
Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint 
gondolkozom.

És amint így elgondolkozom, eszembe 
jut az én első mesteremnek a szava, aki Po-
zsonyban tanított. Azt mondta:

– Fiam, mikor valami szent zenét kompo-
nálsz, mindig a harangok szava jusson elő-
ször eszedbe.

És ott a szoba csendességében megzen-
dülnek az én fülemben a pozsonyi haran-
gok.

Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára 
teszem és hang-hang után olvad. Egy óra 
nem telik belé, megvan a Himnusz, úgy, 
amint ma ismeri.

Akkorra már visszajött Bartay is. Eljátszot-
tam neki. Szépnek mondotta. 

Hazamegyek. Leírom zenekarra. Másnap 
benyújtom.

Elérkezik a döntés napja. A színház ünne-
pi díszben. Mert, hogy szavamat ne felejt-
sem, nem választott pályabírák döntöttek, 
hanem maga a közönség.

Elkezdjük.
A közönség feszült figyelemmel hallgatja 

ezt is, azt is. De nem melegszik.
Végre az enyémre kerül a sor. Engem a 

harangszóra való gondolat annyira eltöltött, 
hogy a zenekari átiratban is harangszóval 
kezdtem.

Ez már előre hatott.
Az eddigi dallamok mindenféle csiricsári 

nóták. Semmi mély érzés. Semmi himnuszi 
szárnyalás. Az én dallamom egyszerre áhí-
tatra kelt mindenkit. Az arcok megmered-
nek. A szemek megtelnek könnyel.

És alig, hogy az utolsó sor elhangzik, a 
tapsolásnak és éljenzésnek orkánja rázza 
meg a színházat.

Az enyim volt a dicsőség.
Hát lássa: ész kell a zenéhez, nemcsak 

klimpi-klampi!

GÁRDONYI GÉZA: ARANYMORZSÁK
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A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. jú-
niusában csatlakozott a Nemzetpolitikai Államtitkárság fel-
hívásához, melynek célja a kárpátaljai magyarság megse-
gítése. A gyűjtés az elmúlt év decemberében befejeződött. 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke sajtótájékoz-
tató keretében adta át jelképesen az összegyűlt csaknem 
2,8 millió forintról szóló táblát Potápi Árpád nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkárnak. 

Popovics György a sajtó képviselőnek elmondta, hogy 
az adománygyűjtés sikere az összefogásnak köszönhető, 
hiszen ebbe a nemes kezdeményezésbe a megyei önkor-
mányzat bevonta a megye gazdasági érdekképviseleteit, 
a megyei kamarákat, vállalkozói szövetségeket. A felhívás 
eljutott a megye 76 települési önkormányzatához, a megyei 
önkormányzat képviselőihez és magánszemélyekhez is, 
akik szintén csatlakoztak az adománygyűjtéshez.

Január végén minden oktatási intézmény lezárja a tanév 
első felét. Nem volt ez másként a zeneiskolások körében 
sem, akiknek január 18-án tartottak félévi számonkérést.
Bánfi Csaba intézményvezető lapunknak elmondta, nebuló-
ik jól teljesítettek, nagyon ügyesen vették az izgalommal járó 
nap megpróbáltatásait.

A vizsgák első részében zárt ajtók mögött, tanáraik előtt 
adtak számot tudásukról az ifjú zenészpalánták, majd a nö-
vendékek nyilvános koncertjén szüleiket is elkápráztathatták 
tehetségükkel. A hegedű, zongora és billentyűs tanszakok 
mellett a fúvósok hangszereit is megszólaltatták. Idén elő-
ször a citerán játszó tanulók is bemutatkozhattak.

Természetesen bőven jutott idő a felkészülésre, az évről 
évre nehezedő zeneművek- begyakorlására, elsajátítására. 
Ily módon tisztán mérhető a fejlődés, az általános iskola 
befejezésére alapszintű, a középiskola végére pedig kö-
zépszintű zenésztudással rendelkeznek növendékeik. A 
gyermekek lehetőséget kapnak az otthon, önszorgalomból 

begyakorolt művek bemutatására is, melyeket nagy lelkese-
déssel adnak elő.

A zeneiskola pedagógusai nagy figyelmet fordítanak a te-
hetséggondozásra, az egyéni képességekre. Céljuk, hogy 
a gyermekek örömmel járjanak óráikra, szívesen, élvezettel 
zenéljenek. A magas színvonalú oktatás hamar meghozza 
eredményét, a gyermekek különleges versenyeken vehet-
nek részt, ahonnan nem térnek haza üres kézzel.

Idén két tanuló mérhette össze tudását megyei- illetve re-
gionális versenyeken. A tehetséges ifjú muzsikusok reme-
kül szerepeltek. Tatabányán, az Erkel Ferenc Zeneiskolában 
megyei szintű minősítő versenyen szerepelt Németh Be-
nedek második osztályos furulyás, akit a zsűri dícséretben 
részesített, kiemelve, hogy a versenyző a megmérettetés 
legfiatalabb szereplője. Somogyi Ádám trombitás a több 
megyére szóló regionális zenei megmérettetésben, Veszp-
rémben arany minősítéssel tért haza.

ZENEISKOLÁSOK FÉLÉVI VIZSGÁJA

Németh Benedek 
Tatabányán versenyzett

Somogyi Ádám 
arany minősítést szerzett

Bábolna Város Önkormányzata Páll László, a kárpátaljai 
Beregrákos református lelkészének még 2015. júniusában 
településünkhöz intézett kérése nyomán kezdett gyűjtésbe, 
melynek eredményeképpen a Magyar Református Szeretet-
szolgálat közreműködésével két kisteherautónyi adomány 
indult útra december 16-án. A csomagokban tartós élelmi-
szer, ruházat, játék, sőt még babakocsi is volt. Önkormány-
zatunk ezen felül még 260 ezer forintos összeggel segítette 
a beregrákosi magyarságot.

Február elején Páll László lelkész eljuttatta köszönőleve-
lét Bábolna Város Önkormányzatához, melyben leírta, hogy 
26 Beregrákos területén élő rászoruló magyar család közt 

osztották szét még karácsony előtt a segélycsomagokat, 
valamint családonként 10 ezer forintnak megfelelő fűtéstá-
mogatást biztosítottak. Az érintett 26 családban 49 felnőtt 
és 48 gyermek számára tudtak karácsonyi csomagot és fű-
téstámogatást biztosítani. Lelkész úr a következő köszönő 
sorokat intézte Bábolna Város Önkormányzata és polgárai 
felé:

„Hálás szívvel köszönjük városuk segítségnyújtását, amivel 
felénk fordultak 2015-ben a kialakult ukrajnai helyzet miatt. 
Köszönjük, hogy a saját városuk gondjai és nehézségei elle-
nére szolidaritást vállaltak közösségünkkel.”

MEGYEI SEGÍTSÉG KÁRPÁTALJÁRA

KÖSZÖNET BEREGRÁKOSRÓL
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Szabó Attila József 2013-ban végzett a Bábolnai Általá-
nos Iskola 8/b osztályában, majd a győri Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium tanulója lett. „Erasmus” ösztöndíjjal 
2015. június 22-től július 18-ig részt vehetett Ingolstadtban 
a „Cross-Border 15” elnevezésű programban. Ennek kere-
tében német, olasz, szlovén és magyar diákok próbálták 
és mutatták be a „Grand Café Europa” című színdarabot 
az ingolstadti színházban. A program végén a résztvevők 
az olaszországi Carrarába – Ingolstadt testvérvárosa – 
utaztak egy hétre afféle tengerparti nyaralásra, ahol szin-
tén nagy sikerrel mutatták be az említett darabot.

Amint azt Attila lapunk számára elmondta, színes és 
élvezetes programokban volt részük. A színdarab próbái 
mellett kirándultak Münchenbe, Weltenburgba, az Audi 
gyárba is ellátogattak, Olaszországban pedig Carrara már-
ványbányáit csodálhatták meg. A felejthetetlen élmények 
mellett legfontosabbnak a német és angol nyelv tanulását, 
továbbfejlesztését érzi, mely két nyelvet felváltva használ-
ták az egymás közötti társalgások folyamán, miközben ba-
rátságok is szövődtek.

Attila úgy érzi, hogy mindezekhez az alapokat itt, a Bá-
bolnai Általános Iskolában kapta meg tanáraitól, ezért arra 
kért minket, adjuk közre a következő köszönetnyilvánítást.

A Komárom Kultúrájáért díjat az az egyesület, vagy személy kap-
hatja, amely, vagy aki kiemelkedő tevékenységet végez a kultúra, a 
művészet, a közművelődés és a magyar nyelv ápolásának területén. 
Évente maximum két ilyen elismerés adható. A komáromi képvise-
lő-testület döntésének értelmében a díjat idén Hajnal Dórának és Szili 
Ilonának nyújtotta át a város vezetője, dr. Molnár Attila. 

Hajnal Dóra alapítója volt a Magyarock Dalszínháznak és a Déli-
báb Színháznak. Nyolc évig énekelt a Fülke Zenei Egyesületben, de 
dalszövegírója és zeneszerzője volt a Zsebsün együttesnek is. Köz-
reműködött az Első Komáromi Antológia létrejöttében, több verse is 
megjelent a felvidéki Dunatájban. Dóra aktív, alkotó személyiség, évek 
óta a Komáromi Televízió munkatársa, külsősként a Bábolnai Televízió 
híradóját szerkeszti, riportokat készít és a Bábolnai Fórum cikkeinek 
írója, a lap egyik szerkesztője. 

– Minden díjnak értéke van. Nem gondolom, hogy nagy dolgokat 
vittem volna véghez, szerintem aktív emberként ezt más is megtette 
volna. Mindig örömmel álltam színpadon vagy írtam verseket, ha ez 
másnak is élményt adott vagy építette a közösséget, az számomra 
még nagyobb boldogságot jelentett – mondta a díjátadót követően 
Hajnal Dóra. 

Szili Ilona 1989-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kolán. 2010 óta az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola zongora 
tanszakának vezetője. Rendszeresen készít fel diákokat megyei és 
regionális versenyekre, folyamatosan továbbképezi magát, korrepe-
títorként is kiváló.

hp

KOMÁROM KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT KAPOTT 
HAJNAL DÓRA, TELEVÍZIÓNK ÉS ÚJSÁGUNK SZERKESZTŐJE

A magyar kultúra napját Komáromban az 50 éves jubileumát ünneplő Egressy Béni Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában tartották, ahol átadták a Komárom Kultúrájáért díjat. Az elismerést Hajnal Dóra, a 
Komáromi Televízió munkatársa és Szili Ilona, a Egressy iskola tanárnője kapta. 

KÖSZÖNET A TUDÁSÉRT

„A bábolnai iskola tanárai elindítottak egy úton, és az elért eredményeim az ő érdemük is. Kiváló 
szakmai tudásukat adták át nekem. Veresné Szkocsek Mária tanárnő a dráma, valamint a magyar 
nyelv és irodalom, Veres Zoltán tanár úr a német, Kelemen Katalin tanárnő az angol nyelv oktatásában 
kifejtett munkája nagyban segítette, hogy egy idegen országban is meg tudtam állni helyemet.

A Bábolnai Általános Iskola minden pedagógusának köszönöm, és kívánok további munkájukhoz 
hasonló sikereket. Szabó Attila József.”
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A FELNŐTTÉ VÁLÁS ÚTJÁRA LÉPTEK
Sorsfordító naphoz érkeztek a bábolnai lovasiskolá-

sok január 29-én pénteken, ekkor tartották meg a felnőt-
té válást is jelképező szalagtűzést, báli körlmények kö-
zött. A rendezvény helyszíne a sportcsarnok volt, mely 
ez alkalomra díszbe öltözött. 

Körmend Csaba igazgató elmondta, a szalagavató ün-
nepséget az intézmény fennállása óta megrendezik, mert 
tiszteletben tartják azt a selmecbányai szokást, amit rájuk 
(is) hagyományoztak a diákok. 

- Ez még nem a búcsú pillanata, de célegyenesben van-
nak diákjaink. A szalag felelősséggel is jár, azt mutatja, 
hogy ők az iskola legidősebb tanulói. E mellett arra is felhív-
ja a figyelmet, hogy szakképesítő vizsga előtt állnak, amit 
komolyan kell venniük, magyarázta az igazgató abban a 
reményben, hogy majd akkor is jól teljesítenek.

Több szempontból is rendhagyó volt az idei esemény. 
Egyrészt azért, mert az iskola két képzési formája ezúttal 
egybeér azáltal, hogy a régi moduláris, négy osztályos kép-
zésben résztvevő, immár 12. évfolyamos diákok, illetve az 
új kerettanterv szerinti képzésben pedig a 11. osztályosok 
is végzősökké váltak, ezért ezen évfolyamoknak együtt tar-
tották meg a népes tömegeket megmozgató szalagavató 
bált. A megnövekedett létszám miatt kérték a bábolnai ön-
kormányzat vezetését, hogy biztosítsák számukra a sport-
csarnok épületét.

– A szalagavató bál családi esemény. Mi azt gondoljuk, 
hogy ez egy különleges, szép alkalom, amit a családtagok-
kal együtt kell megünnepelni. A diákok már hónapok óta 
erre az eseményre készülnek. A táncpróbák ideje alatt még 

nem akkora az izgalom, de ahogy közeledett a szalagavató 
időpontja, úgy fokozódott a feszültésg, és ők is egyre na-
gyobb gondossággal igyekeztek felkészülni a nagy napra, 
magyarázta az igazgató. 

A szalagavató Körmendi Csaba igazgató köszöntőjével, 
majd a szalagtűzéssel vette kezdetét, ezt követően filmvetí-
tésre, formációs táncokra, osztályműsorokra került sor. 

Körmendi Csaba útravalóul két fogalmat igyekezett ki-
domborítani, megmagyarázni tanítványaiknak: az egyik a 
felelősség fogalma, ami mellett arra buzdította őket, hogy 
éljenek, tanuljanak, dolgozzanak úgy, hogy tanáraik mindig 
büszkék lehessenek rájuk.

A megérdemelt mulatság után a végzősök már az elővizs-
gákra készülnek, a legközelebbi áprilisban lesz. Ez a szak-
képesítő vizsgára készíti fel a búcsúzó diákságot, mely a 
májusi ballagást követően vár rájuk.

Sportos délután keretében farsangoltak az általános 
iskola felsősei a sportcsarnokban január 22-én. Fiúk-
nak és lányoknak közösen szerveztek labdarúgótornát. A 
jelmezes hagyományokat már a nagyobbak hanyagolják, 
náluk a maskarázás már nem dívik. A labdarúgásban azon-
ban szívesen vesznek részt még a lányok is, akik pedig 
nem álltak pályára, azok a szurkolók hangját erősítették. A 

tornát Csongrádi Péter 
testnevelő bonyolítot-
ta, melynek kezdetén a 
szabályokat ismertette, 
és a sportszerűségre, a 
szabályok betartására 
hívta fel a figyelmet. 

A farsangi iskolai tor-
nán harmadikként vé-
geztek az 5/a osztály fo-
cistái, második helyezett 
a 8/ a csapata lett, és el-
sőként  a 7/a fejezte be 

a tornát. A sportos délutánt a diákság örömére tinidiszkó, 
táncos mulatság követte. 

A farsangi mulatságok sorát általános iskolánk felső-
sei után az alsósok folytatták január 28-án. Az intézmény 
művészeti termében megtartott mulatságon tánc, játék és 
tombola várt a nebulókra. Ők jelmezekbe bújva várták, hogy 
színpadra léphessenek és bemutathassák ötletes maska-
ráikat. Az ötletek tárháza kimeríthetetlen volt, népszerűek 
voltak a rajzfilm- és mesehősök, futballisták, kalózok, her-

cegnők, boszorkányok. Az egyik osztályt rendőr vezette fel 
láncon, ők tanítónőjükkel az élen „az iskola rabjai”-vá váltak.

A farsangi bál felvezetéseként a második és negyedik 
osztályosok adtak elő vidám, farsangi verseket, majd ötödi-
kesek léptek színpadra, akik rock-and roll partival szórakoz-
tatták diáktársaikat. A program ezúttal is az alsós osztályok 
színpadi jelmezes felvonulásával folytatódott, a maskarások 
vidáman forogtak a színpadon. A gyerekek vidám, tréfás 
játékokban vehettek részt, melyre a részvételt a legjobban 
táncolók érdemelhették ki. Természetesen a várva várt tom-
bolasorsolás sem maradhatott el, számtalan ajándék talált 
új gazdára.

A FELSŐSÖK SPORTOLTAK, AZ ALSÓSOK MASKARÁZTAK 
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Fergeteg hava 23-án, mínusz 12 fokban, ötvened ma-
gunkkal vártuk a szokott indulási helyen az autóbuszt, ami 
pár perces késéssel, 8.10-kor megérkezett. Helyeinket el-
foglalva hallgattuk meg az időjárást tekintve is kellemesnek 
ígérkező nap programját. Örvendetesen rövid (azért írom 
ezt, mert a többi kirándulásaink során jobbára egy órai idő-
tartamot is meghalad a cél elérése!) utazási idő után a tatai 
Kristály Szálló előtt leszállva sétáltunk fel az Angolpark egyik 
bejáratához, ahol tanult idegenvezető vette át a csoportot. 
Sűrűn meg-megállva, érdekes tájékoztatóit, színes történe-
teit szájtátva hallgatva, kényelmes tempóban sétáltuk körbe 
a Cseke tavat – egy időben tanulva az elhangzottakból, él-
vezve a szemeink elé terülő látványt és értékelve a pompás 
időben a levegő frissességét! 

Ráadásul a tó nyugati partját lezáró gátnál el is kezdődött 
a meglepetés sorozat: az Öreg-tó, illetve a Fényes fürdő felé 
bandukolva idegenvezetőnk egymásután fedte fel, mutatta 
meg a valamikori Tatára nagyban jellemző vízimalmokat! 
Az épületek esetében az eredeti funkciót minden esetben 
érzékelni lehetett: melyiknél jobban, melyiknél csak nyo-
mokban. A vizet rávezető árok minden esetben látható volt 
(többségükben még víz is csörgedezett), sok helyütt a ha-
talmas motollaszerű fakerekek is álltak az árkokban, illetve 
az épületek oldalán a valamikori tengelyek kőbe vájt furatai 
sejtették a nézővel, hogy itt bizony a víz erejét szorították 
valaha munkára! Azért is tehették ezt Tatán, azért is működ-
hetett 16 (!) vízimalom már a középkor óta, mert a sűrűn 
fakadó, bővizű meleg források következtében még télen is 
biztosított volt a vízáramlás, a legnagyobb fagyokban sem 
kényszerült állni a munka! Néhány malom nevét felsorolva 

kétlem, hogy – bár a szomszédságban élünk - sokunk tu-
dott volna Tatának ezen érdekes történetéről: Jenő-, Kalló-, 
Sándor-, Miklós-, Czégény-, Gyári-, Pötörke-, József-, Nepo-
muki-, Cifra- és a Berta malom. Arról is tudomást szereztünk 
pl., hogy magát az őrlést, a darálást végző óriási malomkö-
veket hazánkban csak egy helyről, a BAZ megyében lévő 
Makkoshotyka falu kőbányájából lehetett anno beszerezni, 
ezek a kövek voltak ugyanis speciális keménységűek, re-
césre faraghatóak.

Tartalmas programunk harmadik szakaszaként a Fényes 
fürdő mellett kialakított Tanösvény közel másfél kilométeres 
fapalló járdáján tettünk egy igazi „tanulmányi kirándulást” 
egy érdekes, kötetlen „biológia órát” A meleg, bugyogó hő-
forrásoknak köszönhetően soha el nem jegesedő tenger-
szemek környékén valamint azok felett repdeső kormorá-
nok, gémek nagy biztonsággal sejtetik a számukra biztos 
élelemforrást rejtő tavacskák gazdag élővilágát!

Összességében elmondható, hogy egy nagyon kényel-
mes tempójú, egyáltalán nem megerőltető (pedig volt az 11 
km is!), tartalmas és tanulságos túrán vettünk részt, ahon-
nan rendben, nem sokkal 16 óra után haza értünk. Ráadá-
sul a hazafelé vezető buszos út vidámságáról három kis 
útitársunk (Láng Antos Barnabás, Koczkás Ádám, Bednár 
Bálint) spontán gondoskodott, miután – KisGrofót és Fásy 
Ádámot aztán alaposan megszégyenítve – többször is han-
gosan énekelték a „Szegény vagyok, szegénynek szület-
tem” c. divatszámot: alaposan dicsérve ki-ki a babájának 
a nézését, meg a  járását, meg a csípőjének a ringását... ! 

Katona László

Program:
Nagycenk, Sopron városnézés

Nagycenk neve összeforrt a Széchenyi-családdal. Itt élt 
gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum mega-
lapítója, valamint fia, gróf Széchenyi István, „a legnagyobb 
magyar”.

Nagycenken megnézzük a Széchenyi-család temetke-
zési helyét a Mauzóleumot. A népes Széchényi-család 
napjainkban is az ősi sírkertbe temetkezik. Körben a fa-
lak mentén számos újabb kori sírjuk látható. A kegyelettel 
gondozott sírkert hazánk egyik legszebb, legbensősége-
sebb temetője.

Nagycenki Szent István római katolikus plébániatemp-
lomot Ybl Miklós építette. Az építtető Széchenyi Istvánnak 
kikötése az volt, hogy minden cikornyás és díszítményt 
kizáró, egyszerű, de tágas istenházat építsen. Ezt is meg-
nézzük mielőtt tovább indulnánk Sopronba.

Sopronba érkezéskor a Lövérek oldalában, a villasor 
elején található Nepomuki Szent János kápolnához me-
gyünk ahonnan az egész várost megnézhetjük felülről. 
Innen a Fő térre megyünk, ahol két órás szabadprogram 
keretében meg lehet nézni a Fő téri Stornó-gyűjteményt 
tárlatvezetéssel, a Tűztoronyból a panorámát, a Nagybol-
dogasszony templomot, a vár zegzugos utcáit. Meg lehet 
pihenni a Gyógygödör, vagy a Fórum Pizzéria asztalai mel-
lett, de betérhetnek az ínyencek a Pálinkávézóba, vagy a 
Várkert valamelyik cukrászdájába is. 

Ezután idegenvezető segítségével ismerkedünk a vár-
kerületben fellelhető értékekkel, nevezetességekkel, az itt 
élők történeteivel, legendáival. Felkeressük sétánk során a 
római kori emlékeket, a Lábasházban található kőtárat is.

Indulás 2016. február 27-én 8:00 órakor, érkezés 
18:00 órakor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu

KIZÁRT, HOGY TUDTAD…

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKŐ TURISZTIKAI CSOPORT TÚRAFELHÍVÁSA
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Február 14-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Nagyböjt 1. vasárnapja, Hamvazkodás 10.45 szentmise
Február 21-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Nagyböjt 2. vasárnapja, Betegek szentsége 10.45 szentmise
Február 28-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
Nagyböjt 3. vasárnapja 10.45 szentmise
Március 6-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
Nagyböjt 4. vasárnapja 10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 14. –  Böjt 1. vasárnapja ÚRVACSORA 11 óra
FEBRUÁR 21. –  Böjt 2. vasárnapja 11 óra
FEBRUÁR 28. –  Böjt 3. vasárnapja 11 óra
MÁRCIUS   6. –  Böjt 4. vasárnapja 11 óra
MÁRCIUS 13. –  Böjt 5. vasárnapja 11 óra

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

                                                                                         
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje

FEBRUÁR 21. vasárnap 15.00 óra
MÁRCIUS 6. vasárnap 15.00 óra

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

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

MEGHÍVÓ
A Bábolnai Borbarátok Egyesületének

szervezésében,
Bábolna Város Önkormányzata,

és az IKR Zrt. támogatásával
megrendezésre kerül a

XXIII. hagyományos

Bábolnai Borverseny
Id pont:

2016. február 19. (péntek) 17.00 óra

Helyszín: Bábolna IKR Park étterme, Bábolna,
IKR Park központjában

A rendezvény f védnöke:
Cseh László a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke

További információ és jelentkezés:
Tel.: 20/824-8491 és 30/98-68-287,

illetve www.borbaratok.babolna.hu, e-mail: borbaratok@babolna.hu

Minden érdekl d t szeretettel várunk!

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

Jelmezbált
rendez a Szabadidő Központban 

nyugdíjasok számára,

2016. február 18-án 17 órai 
kezdettel. 

Tombola, jelmezes bemutató, hangulatos 
zene színesíti az estét.

Minden bábolnai nyugdíjast 
szeretettel várunk!

PÉNZINTÉZET
1 FŐ ÜGYFÉLREFERENST,

1 FŐ MOBILBANKÁRT
keres alkalmazotti munkaviszonyba.

A jelentkezéshez fényképes önéletrajz
megküldése szükséges.

referens003@freemail.hu

FEBRUÁRI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Február 16.:
   A biológiai óra

Február 23.
   Talpmasszázs
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LABDARÚGÁS
Rövid téli pihenőt követően január 8-án megkezdte felké-

szülését megyei első osztályú labdarúgócsapatunk a tavaszi 
szezonra. Heti két alkalommal edzenek teremben, ahol az erő-
fejlesztésre koncentrálnak, a többi edzés a labdarúgópályán 
zajlik.

Birta Gábor vezetőedző több elemből álló felkészülést terve-
zett, melyben mentálisan, fizikailag, technikailag és taktikailag 
fejlődhetnek focistáink. A mester az állóképesség fejlesztésére 
helyezi a fő hangsúlyt. Mint mondta, nem mindig optimális az 
edzéseken résztvevők száma, de akik ott vannak, teljes inten-
zitással hajtják végre a feladatokat, a játékosok hozzáállásával 
elégedett a sportvezető.

A csapat edzéseiről immár nélkülözni kénytelenek Róth Ist-
vánt, ő a Komárom együtteséhez igazolt. Öcsi a komáromiak 
többszöri megkeresésére mondott igent, bábolnai játékostár-
sai és edzői nehéz szívvel bár, de támogatták döntésében. A 
remek, tehetséges csatár hiányát pótlandó több játékost is iga-
zolni kívánnak. Biczó Balázs támadó középpályás Ménfőcsa-

nakról érkezik, mellé még egy hasonló képességű csatárt ke-
resnek. Vincze Dávid Banáról jöhet a csapathoz, kapusposztra 
Pécsvárady Attilát igazolják Gönyűről, valamint a védelem 
megerősítésére Győr megyéből szeretnének belső védőt hoz-
ni. Birta Gábor már próbálgatja az ificsapat kitűnőségeit, akik 
közül kiemelt figyelmet szentel Kovács Máténak, rá hamaro-
san csatárposzton számít. A vezetőedző beszélgetésünk so-
rán hangsúlyozta, az U19-es gárda több focistája hamarosan 
elkezdhet játszani a felnőtteknél, de semmiképpen nem szeret-
né károsítani azt az együttest, mely a megye legjobbjai közé 
tartozik. Mint mondta, még 1-2 év, és a mostani utánpótláskorú 
sportolók beépítésével ütőképes felnőtt csapatot lehet ková-
csolni.

A téli felkészülési időszakban több edzőmérkőzést tervez-
nek. Játszanak a Lébény ellen és a Töltéstava helyett egy 
szlovák harmadosztályú együttest is vendégül látnak. Közben 
beneveztek a megyei szövetség Komáromban zajló műfüves 
tornájára is, ahol a „c” csoportban Komáromtól 3:1-re kikaptak, 
viszont Koppánymonostort 2:0-ra, Nagyigmándot 3:1-re meg-
verték, így a Bana elleni találkozót a harmadik helyről várják.

Ahogy az már szokás az Ölbő Tavi Aranyhal Horgászegye-
sület életében, minden év elején megtartják közgyűlésüket, 
melyen a vezetőség tájékoztatja a tagságot az elmúlt esztendő 
tevékenységéről ,és előrevetíti a következő év gazdálkodását. 
Az ölbői horgászok január 25-én a Szabadidőközpontban Ber-
kes István elnök beszámolójával nyitották a 2016-os évet.

A bevezetőben az egyesület életének legfontosabb száma-
datai hangzottak el. Eszerint 200 felnőtt taggal tevékenykedtek 
2015-ben, ehhez két ifjúsági és huszonhárom gyermek horgász 
csatlakozott. Az Ölbői-tó népszerűségének köszönhetően a 
tagságon kívüli százas nagyságrendben érkeztek vendéghor-
gászok is, mely jelentős bevételt eredményezett. Az egyesület 
8,5 millió forintos költségvetéssel dolgozott, ezt az év során 
fel is használták, elsősorban a tó halállományának növelésére. 
Közel 70 mázsa pontyot és 2 mázsa csukát telepítettek. 

A közgyűlés megvitatta a 2016. évi költségvetést, haltelepí-
tési tervezetet, valamint a versenynaptárat is. A költségvetés 
főösszegét valamivel több, mint 8,5 millió forintra tervezték, 
melynek nagyrészét haltelepítésre fordítják. Öt verseny lebo-
nyolítását tervezik az év folyamán. A tavaszi idénynyitót kö-
vetően május 1-jén zárt körben, a tagok számára szerveznek 
megmérettetést, majd május 29-én gyermekhorgászok ver-
senyeznek. Július végén a korábban nagy népszerűségnek 
örvendő 24 órás páros horgászversenyt bonyolítják le, végül 
szeptemberre terveznek idényzáró versenyt.

2016-ban sem változnak a horgászati díjak. A tagság számára 
a területi engedély 35 ezer forint, a tagsági díj felnőttek számá-
ra 3 ezer forint, gyermekeknek ingyenes. Minden horgásznak 
állami jegyet is szükséges vásárolni, mely a vendéghorgá-
szokra is vonatkozik, díja 2200 forint. Ehhez hozzájön még a 
MOHOSZ tagsági díj, így összességében 42-43 ezer forintba 
kerül egy felnőtt horgász éves költsége az Ölbői-tavon. Ezért 
az összegért bármikor horgászhatnak – akár éjszaka is – a ta-
gok. Az egyesület elsősorban a sporthorgászatot támogatja, 
tehát korlát nélkül lehet halakat fogni, ám megtartani, hazavinni 
csak az engedélyben szereplő 25 db nemeshalat lehetséges. 
Ezen belül is léteznek megkötések, miszerint napi, illetve heti 
3 nemeshal elvitelére adódik lehetőség. A vendéghorgászok 
esetében alapfeltétel, hogy érvényes állami horgászjeggyel 
rendelkezzenek. Ezen felül a napközbeni – 5 órától 22 óráig 
tartó időintervallum – horgászatért 3500 forintot, a 24 órásért 
6000, a 48 órásért pedig 10000 forintot kell fizetni.

Az egyesület közgyűlésén tisztújításra is sor került. A gazda-
sági felelős, a titkár, a felügyelő bizottsági elnök és tagjainak 
mandátuma lejárt, őket újraválasztották. A titkár továbbra is dr. 
Lőrik Marcell maradt, a gazdasági ügyekért ezen túl is dr. Lőrik 
Lambert felel, a felügyelő bizottság elnökének pedig Szabó 
János helyett – aki nem vállalta tovább megbízatását – Fodor 
Krisztiánt választotta a tagság, tagjai pedig Körmendi Lászlóné 
és Fagyal Ilona maradt.

A horgászokat érintő törvényi változásokat is tárgyalta az 
egyesület közgyűlése. Berkes István elnök kérdésünkre el-
mondta, a bábolnai horgászok számára kedvezően változtak 
a szabályok, ezért a tagság úgy döntött, csatlakozik a Magyar 
Horgászok Országos Szövetségéhez. Az új típusú okmányok 
bevezetéséről szólva elnök úr kiemelte, azok formátuma, kitöl-
tése, értelmezése jelentősen leegyszerűsödött, mely a tagok 
adminisztrációs tevékenységét segíti.

Berkes Istvánt arról is kérdeztük, hol tart a tó körüli ominózus 
terület eladása kapcsán kialakult vita ügye. Elnök úr lapunk-
nak elmondta, a probléma megoldásán a tulajdonos, Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtok Kft. dolgozik. A horgászegyesület a jogi 
eljárásban nem vesz és nem is vehet részt, a tó tulajdonosa az 
eljárás eredményességéről tájékoztatást fog nyújtani.

ÖLBŐI HORGÁSZOK

STABIL GAZDÁLKODÁS, VÁLTOZÓ TÖRVÉNYEK
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Rövid ideig pihenhettek NB I-es tekézőink, hiszen de-
cember 12-én ért véget a bajnokság őszi szezonja, január 
16-án pedig már a következő szezon első mérkőzését ját-
szották. Legényeink a Ceglédi Vasutas SE gárdáját fogad-
ták hazai pályán, akiket az előző találkozón biztosan ver-
tek. Ez a mérkőzés viszont nehezebbre sikerült, mint amit 
a 7:1-es győzelmet mutató eredményről gondolhatnánk. A 
csapatpontok nagy különbsége ellenére mindössze 15 fa 
előnnyel győztek tekéseink. Skuba István szakosztályve-
zető lapunk számára elmondta, miután az NB I-es gárda 
egyik meghatározó játékosa, Végh Jácint külföldön vállalt 
munkát és nem tud a csapat rendelkezésére állni, ráadá-
sul Torma József is megbetegedett, az ificsapat játékosát, 
Burián Dávidot kellett szerepeltetni. Ennek következtében 

az ifjúságiak tartalékosan voltak kénytelenek versenyezni, 
ráadásul Szász László is hiányzott az együttesből. Bábol-
na SE – Ceglédi Vasutas SE 7:1, ifi 1:3.

Bár NB I-es tekecsapatunk jól kezdte a szezont, hiszen 
első hazai mérkőzésükön győzelemmel rajtoltak, a kö-
vetkező forduló nem várt meglepetést hozott. A tabella 4. 
helyén álló Kazincbarcika otthonában szenvedtek lesújtó, 
8:0 arányú vereséget. Igaz ugyan, hogy a hazaiak nagy-
szabású célt tűztek ki maguk elé, szeretnének felkerülni 
a szuperligába, de a mieink számára is fontos lehet egy 
kiemelkedően tisztes helytállás, egy dobogós helyezés. 
Az ificsapat sem tudta szépíteni a felnőttek eredményét, 
mindkét játékos vereséggel zárta a találkozót. Kazincbar-
cikai VTSE – Bábolna SE 8:0, ifi 4:0.

A szerencsétlen 13. fordulót követően ismét hazai pályán 
játszottak tekéseink, ellenfelük az utolsó előtti helyezett 
budapesti Gázművek MTE együttese volt. A papírforma 
szerint bábolnai győzelemre számíthatott mindenki, ami 
az előző heti vereség után fontos lett volna csapatunknak, 
ám a vendégek ezt másképp gondolták. Az első körben 
még némi előnnyel fordultak legényeink, az őket követő 
csapattagok viszont formán kívül, tudásuk alatt játszottak. 
Eközben az ellenfél a szerencsével sem állt hadilábon, ne-
kik szinte minden összejött, ami nekünk nem. Ez demora-
lizálóan hatott játékosainkra, akik nem tudtak átlendülni a 
holtponton. Az ifisták is hullámvölgyben vannak, idehaza 
sem sikerült nyerni. Bábolna SE – Gázművek MTE 2:6, 
ifi 1:3.

TEKE NB I - HULLÁMVÖLGYBENTEKE NB I - HULLÁMVÖLGYBEN

A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom 
Megyei Igazgatósága a korábbi évek jól bevált gyakorla-
tának megfelelően a téli bajnoki szünetben idén is lehető-
séget biztosít az utánpótlás korosztály számára, hogy te-
remtornákon is bizonyíthassák focitudásukat. U11, U13 és 
U15-ös korosztályokban folynak a küzdelmek Bábolnán 
és megyénk több településének sportcsarnokában. 

Az U11-es korosztály „D” csoportjában szerepeltek a bá-
bolnai gyerekek, melynek mérkőzéseit február 23-án ját-
szották városunk sportcsarnokában. Ifjaink 
Csongrádi Péter irányítása mellett küzdöttek 
a döntőbe jutásért Tata, Ete, Koppánymo-
nostor és Kisbér csapatai ellen. A gyerekek 
remekül játszottak, bár az első mérkőzésen a 
tataiaktól vereséget szenvedtek, de megver-
ték Etét és Kisbért, Koppánymonostor ellen 
pedig döntetlent értek el. A megyei döntőbe 
a Tata gárdája jutott be, a mieink második-
ként végeztek.

Január 31-én már az U13-asok küzdöttek 
a döntőbe jutásért a bábolnai sportcsarnok-
ban. Nagy Ferenc edző U14-es csapatként 
edzi és versenyezteti év közben, szabadté-
ren a bábolnai gyermekeket. Ott a kiemelt 
bajnokságban 6. helyen zárt az együttes, a 

téli futsal kupában viszont csak 13 év alatti focistákat ne-
vezhettek. Ez okozott némi problémát, nehezen tudták 
összeállítani az együttest, létszámhiánnyal küzdöttek. En-
nek ellenére remekül küzdöttek fiataljaink, a Kisbér ellen 
sikerült elérni egy döntetlent, az Ete és a Komárom csapa-
taitól viszont vereséget szenvedtek. Ebből a csoportból az 
Ete SE gárdája jutott a február 14-én Bábolnán megrende-
zésre kerülő döntőbe.

KEMLSZ TÉLI FUTSAL TORNÁKKEMLSZ TÉLI FUTSAL TORNÁK

Képünkön: U 11-es focicsapat
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Sportcsarnokunk adott helyszínt január 24-én két farsan-
gi labdarúgótornának. A délelőtti órákban U17-es lánycsa-
patok mutatták meg, hogy a fociban velük is számolni kell. 
Szilágyi Ágnes szervező a bábolnai lányok ellenfeleiként a 
Szákszend, a Bakonysárkány és a Gyirmót csapatát hívta 
meg. A nézők színvonalas játékot és heroikus küzdelmeket 
láthattak. A mezőnyből kiemelkedett a Gyirmót együttese, 
akik a torna győzteseiként távozhattak. A bábolnai lányok 
sajnos elrontották első meccsüket a Szákszend ellen, így 

be kellett érniük a második hellyel. A harmadik helyet a Ba-
konysárkány csapata szerezte meg, negyedikként pedig a 
szákszendiek végeztek. A torna gólkirályi címét Mohácsi 
Dóra, a Gyirmót játékosa vehette át, legjobb kapus a szák-
szendi Fodor Réka lett, a legtechnikásabb játékos címet 
pedig a bábolnai Czefernek Dorka nyerte el.

Vasárnap délután már a fiúk U19-es csapatai küzdöttek 
a farsangi kupa helyezéseiért. A bábolnai ifisták mellett 

Bőny, Gönyű, Győrszentiván és Nagyigmánd 19 év alatti 
labdarúgóit hívták meg a szervezők. A bábolnai legény-
ség látványos és színvonalas játékkal örvendeztette meg 
szurkolóit. Bár a szentivániaktól vereséget szenvedtek, 
nyertek a Nagyigmánd és a Gönyű ellen. Közben Győr-
szentiván megverte Bőnyt, így a mindent eldöntő utolsó 
találkozón Bőny csapata ellen mérkőztek fiataljaink. Óri-
ási küzdelemben sikerült felülmúlniuk ellenfelüket, ezzel 
az említett három gárda között pontazonosság lépett fel. 
A végelszámolásban jobb gólarányának köszönhetően a 
bábolnai ifisták nyerték a farsangi tornát, a második he-
lyet a Győrszentiván együttese, míg a harmadikat a Bőny 
gárdája szerezte meg. Negyedikként a Gönyű, ötödikként 
pedig a Nagyigmánd csapata végzett. A torna gólkirálya a 
bábolnai csapat kitűnősége, Kovács Máté lett, a legjobb 
kapus címet Kenyeres Richárd, a Győrszentiván hálóőre 
érdemelte ki, a bőnyi Varga Gergő pedig a legtechniká-
sabb játékosnak járó díjjal térhetett haza.

FOCIFARSANGFOCIFARSANG

Január 16-án hagyományos utánpótlás focitornával em-
lékeztek Komáromban Czibor Zoltánra, az Aranycsapat 
legendás balszélsőjére. A kitűnő sportember hazatérése 
után minden erejével azon munkálkodott, hogy Komárom 
Város labdarúgását felvirágoztassa. Ezt a célt tűzte maga 
elé a sportesemény szervezője, a Komáromi Sporthagyo-
mányokat Őrző Kerekasztal is, amikor évekkel ezelőtt lét-
rehozta a tornát utánpótlás csapatok részére. 

Az U16-os korosztály számára kiírt megmérettetés a 
megye csapatainak bajnoki szezonra való felkészülését 
szolgálja a téli időszakban. A hagyományokhoz híven a 

BSE serdülő labdarúgói is részt vettek a rendezvényen 
Rózsahegyi Tamás vezényletével. Ellenfeleik tatai, lábatla-
ni, komáromi és koppánymonostori hasonló korú focisták 
voltak. 

A megyei bajnokság kiemelt csoportjában jelenleg ne-
gyedik bábolnaiak bronzéremmel térhettek haza, Füzi 
Zsolt pedig a legjobb góllövő címet nyerte el. A Czibor 
Zoltán Emléktorna serlegét a lábatlani legénység vihette 
haza, másodikként a Tata gárdája végzett. Negyedik a Ko-
márom, ötödik pedig Koppánymonostor csapata lett.

hp
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