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JUBILEUMI VOLT AZ IDEI SAKKVERSENY
Immár 25. alkalommal lehetett városunkban 

nagyszabású sakkverseny, melynek idén is a Bá-
bolnai Általános Iskola művészeti terme adott 
otthont. A helyszín is hagyományos, akárcsak a 
megmérettetés programja, kategóriái és céljai. A 
sakkverseny huszonöt esztendős múltja  a napja-
inkban háttérbe szoruló sportágra is felhívja a fi-
gyelmet. A rendezvény szervezője és a helyi sak-
kélet mozgatója Bierbauer Imre, aki mindig sokat 
tett a sportág népszerűsítéséért, és hogy a helyi 
sakkozók sikereket könyvelhessenek el ebben a 
szellemi sportban. Az idei sakkverseny alkalmá-
val közel 130 versenyzőt tudtak a sakktáblák mel-
lé invitálni, akik az izgalmas partik és az értékes 
ajándékok reményében mindig szívesen jönnek a 
bábolnai sakkfesztiválra.

A jubileumi sakkfesztivált dr. Horváth Klára polgármes-
ter nyitotta meg, aki kiemelte a főszervező, Bierbauer Imre 
odaadó és kitartó munkáját, melynek köszönhetően 25 év-
vel ezelőtt létrehozta, és mind a mai napig színvonalasan 
szervezi a megye egyik legnépszerűbb szellemi sportver-
senyét. A polgármester köszönetképpen egy díjat adott át 
a főszervezőnek, mellyel elismerését fejezte ki a sakkfesz-
tivál szervezésében kifejtett tevékenységéért.

Bierbauer Imre az 1993-ban történt indulásra is öröm-
mel emlékezett vissza. Mint mesélte, az első (akkor több-
napos) viadalt a Kaszinó épületében tartották. A fagyos téli 
időben érkezett játékosok a versenyt követően a nagy hó-
tól csak nehezen tudtak hazaindulni, sok autót be kellett 
tolni, segíteni kellett az elindulásban, ami emlékezetessé 
tette a 25 éve történteket, magyarázta Bierbauer Imre, aki 
akkor játszott  utoljára a versenyen, mert a szervezői teen-
dők mellett valódi jó játékra nem jutott elegendő figyelme. 
Emlékezetes is lehet számára a legelső verseny, mert ab-
ban ő is győztesként diadalmaskodott.

– Az első időkben nagyon sok bábolnai nevezett a meg-
mérettetésre, majd egyre inkább kibővült a környékbeli te-
lepülésekről érkezőkkel a sakkozók köre. 

Természetesen a 25. alkalommal is szépen szerepeltek 
a bábolnaiak. 

A bábolnai sakkfesztivál a megye legkedveltebb sakk-
rendezvényévé fejlődött az évek során.

Bár rangjában a megyei bajnokság mögött szerepel, de 
nem is a vérre menő viaskodás a tétje.

A sakkverseny mindig jó hangulatban telik, nagy von-
zereje, hogy értékes ajándékokkal díjazzák a nyerteseket, 
a sakkélményt pedig nem árnyékolja be a versenydrukk. 

Bierbauer Imre szervező hozzátette, a bábolnai önkor-
mányzat és a szponzorok támogatásának köszönhető, 
hogy ezen a versenyen mindig nívós ajándékok lelnek 
gazdára. A termeket az iskola fenntartója biztosította fel-
ajánlásként.

Bierbauer Imre azt is elmondta, a partikat három játék-
vezető irányította, ellenőrizte. A svájci rendszerhez most is 
ragaszkodtak, a játékidőt azonban tíz percre csökkentet-
ték, így gyors menetekben dőlt el a helyezések sora.

A jubileumi versenyben több mint 130 játékos vett részt, 
az általános iskolások kategóriájába neveztek a legtöb-
ben. Óvodások, iskolások, nyugdíjasok, fiúk és lányok 
egyaránt vívták csatáikat a fekete-fehér táblán. A felnőtt 
mezőnyben játszó két bábolnai nyugdíjas sem vallott szé-
gyent, a középmezőnyben teljesítettek.

Azok, akik pedig nem tudták a játékukat díjakra cserél-
ni, azok a Fortuna-sorsoláson még kacérkodhattak a  sze-
rencsével: ha jól húztak, akár még dobogós hely nélkül is 
hozzájuthattak értékes nyereményekhez. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Az új esztendőben január 19-
én tartotta rendkívüli ülését a 
bábolnai képviselő-testület a 
Bábolnai Általános Iskolában 
lévő Stúdióteremben.

Az első napirendi pontban a Komá-
romi Rendőrkapitányság által kiadott 
tájékoztatót fogadták el, melyben a 
tavaly novemberben, decemberben 
történt rendőri beavatkozások esemé-
nyeit taglalta a hatóság. Az anyagot 
előzetesen már elérhették a grémium 
tagjai. A napirend pontban a Magyar 
Védőnők Egyesületének  köszönetnyil-
vánítását is tudomásul vette a városve-
zetés.

Fontos napirendi téma volt a 2017. 
évi költségvetés első fordulós meg-
tárgyalása, mely kapcsán érintette a 
városvezető, dr. Horváth Klára polgár-
mester a Bábolnai Sportegyesület lab-
darúgó szakosztályának TAO pályázati 
önrészének kérdését is. A költségve-
tés tervezésében a tavalyi esztendő 
keretszámai voltak az irányadóak. A 
kiadások tekintetében a bérek kérdése 
is szóba került, és az illetményekhez 
kapcsolódóan a jogszabály által előírt 
változásokat a minimálbérre, illetve a 
garantált bérre vonatkozóan átvezették 
és tervezték. Szó esett a polgármesteri 
illetmény változásáról, az intézményve-
zetői és hivatali dolgozók bérét illetően 
is béremelés került szóba annak érde-
kében, hogy az állomány ne áramoljon 
el a versenyszférába. Mint elhangzott: 
a bérkompenzációt az állami rendelke-
zés szerint rendezné a város vezetése, 
a jutalmakat pedig a korábbi éveknek 
megfelelően tervezték be  a költségve-
tésbe. A tervezetben a dologi kiadáso-
kat is megnevezték, benne az intézmé-
nyeket érintő működési és fejlesztésre 
fordítható kiadásokkal. A szokásokat 
követve ezeket az igényeket előzete-
sen az intézményvezetőkkel egyeztet-
ve tárták fel. 

A város kiadásaiban említést kapott 
a szolgálati lakásépítés, ezt érintően 
hét ingatlan közművesítése, (melyből 
többet eladásra szánnak) a telepü-

lés tulajdonában lévő meghibásodott 
kommunális traktor cseréje, a Hársfa 
és Akácfa utcai közvilágítás kiépíté-
sének költségei, Farkaskúton és Cse-
merházán új buszmegállók építésének 
kiadásai, valamint esetlegesen a tavaly 
tervbe vett köztéri illemhely felújításá-
nak finanszírozása is.

A költségvetés első fordulójában min-
dig szó esik az állami támogatásokról, 
ennek kapcsán idén állami forrásként 
88.439.000,- forinttal számolhat az ön-
kormányzat az Önkormányzati Hivatal 
működésének támogatására. 

Új elemként jelenik meg a civil szer-
vezetek támogatása a költségvetés-
ben, mert az ide vonatkozó igényüket 
idén csak pályázati úton érvényesíthe-
tik az egyesületek, alapítványok, szer-
vezetek. A napirend során említett té-
mákat, az elhangzott képviselői javas-
latokat is beépítették a költségvetésbe. 
Határozatukban megfogalmazták azt 
is, hogy a BSE 2017. évi TAO pályáza-
tához bruttó 4.270.025,- Ft-ot biztosíta-
nak azzal a feltétellel, hogy a jövőben 
benyújtandó pályázatok előtt az Egye-
sület és az Önkormányzat előzetesen 
egyeztet egymással.

A témában szavazásra bocsátották a 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
működési kiadásainak kérdését is, mi-
után a banai önkormányzatot is terheli 
költség mintegy két és fél millió forint 
összegben. A Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2017. évi működé-
sének finanszírozásához ugyanis az 
állami támogatáson felül 7.779.000,- Ft 
szükséges. Ebből Bana Község Ön-
kormányzatára eső lakosságarányos 
rész 2.468.000,- forint. Ezt a kiadást a 
banai testületnek kell saját költségve-
tésében felmutatnia, megjelenítenie a 
Hivatal egész évi működésének zavar-
talan biztosításához. Határoztak a kép-
viselők a polgármester és az alpolgár-
mester illetményét illetően is, a jogsza-
bályi lehetőségek és előírások alapján 
hajtják végre a tiszteletdíjak növelését.

Az önkormányzat csatlakozik az 
ASP rendszerhez, mely eszközbeszer-
zéssel járó fejlesztés. Az erre beadott 
ajánlatok közül a legelőnyösebbet, a 

bábolnai Foxbit Kft. ajánlatát fogadták 
el bruttó 2 887 980 Ft értékben.

Az ülésen szó esett a Darányi pusz-
tai lakosok vízellátásáról, mely témát 
elnapolták a képviselők mindaddig, 
míg nem tisztázzák a lehetséges meg-
oldásokat az ivóvíz árára vonatkozóan 
a szolgáltatást nyújtó, és az ügyben 
érintett Darányi Brojler Kft.-vel.

A fürdő fejlesztésével kapcsolatos 
kiviteli tervdokumentációk elkészítése 
február közepére várhatóak, hangzott 
el a következő napirendi pontban. 
Ekkor fogadták el a képviselők, hogy 
a strand-fürdő épületgépészeti, víz-
gépészeti automatika és felügyeleti 
rendszer tervezésére a Bricoll Kft.-vel 
szerződést köt a város, mely társaság 
a tervek elkészítését bruttó 2.743.200 
Ft összegben vállalta.

A téma kapcsán a metángáz levá-
lasztó épület tervezésére beérkező pá-
lyázatok is napirendre kerültek, mely-
ben a képviselők döntése szerint a  
Bricoll Kft. ajánlatát érvényesítik. 

Megvitatásra került az ülésen a Pék 
közi parkoló támfalának megerősíté-
se is, mely munkálatokhoz az önkor-
mányzat is biztosít forrást, valamint 
elfogadta a Communal Contact Kft. 
árajánlatát, mely társaság a beruházá-
si díjat 544.700,- Ft + áfa összegben 
állapította meg.

A grémium a napirendi pontok foly-
tatásában az Újhelyi utca 1. alatti ingat-
lan villamos energia ellátásának kivite-
lezéséhez szükséges közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulást is kiadta.

Az ülés zárásaként az általános is-
kolát érintő téma került előtérbe, mely-
ben a Tatabányai Járási Hivatal által 
megküldött iskolai körzet beosztását 
fogadták el és vették tudomásul a kép-
viselők. 

Legközelebb február 15-én ülnek 
ismét tárgyalóasztalhoz a város 
döntéshozói, akkor a kardinális té-
mák egyike a költségvetés végleges 
megvitatása, elfogadása lesz, mely 
meghatározza Bábolna egész éves 
gazdálkodását, fejlesztési elképze-
léseit és közösségi életét. 
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A város életében a legszebb pillanatokat a Babazsúr al-
kalmai jelentik. Ezzel a gondolattal indította  köszöntő be-
szédét dr. Horváth Klára polgármester a január 25-én meg-
tartott Babazsúr alkalmával, amikor a 2016-os esztendő 
utolsó negyedévében született babákkal érkeztek a bábol-
nai családok. Az esztendő utolsó három hónapjában három 
lány és hét fiú született Bábolnán, így a fiúk javára dőlt el a 
mérleg nyelve.

Az eseményen részt vett Zsömbölygei Erzsébet védőnő 
is, akit a rendezvényre érkezett családok mindegyike jól is-
mer. Ezúttal a tíz meghívott családból nyolcan tudtak eleget 
tenni az invitálásnak, így szép létszámmal ünnepelhettek. A 
kisbabák többsége az ünneplésről tudomást sem vett, ba-
basírásnak nyoma sem volt. Akadtak olyan apróságok is, 
akik csak akkor ébredtek fel álmukból, amikor  szüleik az 
ajándékcsomagot vették át dr. Horváth Klára polgármester-
től, aki a jövevények számára nyitható Start-számla lehető-
ségéről is beszámolt.
A 2016-os év utolsó negyedévében született kisbabák:
GECZKI ERIK (született 2016. október 3-án, 

Pohl Bernadett és Geczki János gyermeke), 
KNOLL DEJTE (született 2016. október 13-án, 

Horváth Zita és Knoll Károly gyermeke), 
SZABÓ ANDRÁS PÉTER ( született 2016. október 17-én, 

Tóth Rebeka és Szabó Péter gyermeke), 
GOTTLIEB SOMA (született 2016. október 20-án, 

szülei: Takács Nóra és Gottlieb Márton), 
TÉGI SOMA (született 2016. október 29-én, 

dr. Zemán Anikó és Tégi Lajos gyermeke), 

BARNÓCZKI BÁLINT BENDEGÚZ (született 2016. október 31-én,
 szülei: Csizmadia Orsolya és Barnóczki Péter),

FERENCZ ZSÓFIA (született 2016. november 8-án, 
szülei: Lipót Eszter és Ferencz Krisztián), 

JÁRÓKA JÁZMIN (született 2016. december 1-jén, 
szülei: Tóth Beatrix és Járóka Zsolt),

PATAKI LILLA (született 2016. december 1-jén, 
szülei Molnár Ágnes és Pataki Balázs),

SOMOGYI TAMÁS FERENC (született 2016. december 28-án, 
Molnár Krisztina és Somogyi Tamás gyermeke). 

A városvezető örömmel mesélte az ünnepelt szülők társa-
ságában, hogy a 2016-os évben 19 lány és 18 fiú született 
Bábolnán. A település gyarapodását mutatja ez a szám, hi-
szen 2015-ben ennél kevesebb: 16 lány és 13 fiú született. 

BABAZSÚR: A JÖVŐT JELENTI MINDEN GYERMEK SZÜLETÉSE

A szülők vagy pártolják, vagy ellenzik, hogy csemeté-
jük három éves kora előtt bölcsődei közösségbe kerül-
jön. Pedig a kormány rendelkezése szerint 2014. január 
1-től lehetőség van arra, hogy a gyermekgondozási díj-
ban részesülő szülő gyermeke egy éves korának betöl-
tését követően korlátlan időben végezzen kereső tevé-
kenységet. 2016 óta már a gyermek korától függetlenül 
lehet munkát végezni a GYED folyósítása alatt. 

A helyi Zsidi Barbaráék családja is úgy döntött, hogy kis-
lányukat bölcsődébe adják. 

– Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek jót tesz, ha kö-
zösségben lehetnek. A dadusok sokkal többet tudnak velük 

foglalkozni. És ez nem azt jelenti, hogy én nem mondókáz-
nék, játszanék a gyermekemmel, de a gyermektársaságban 
sokkal jobban érzi magát a gyerkőc. Engem visszavárt a 
munkahelyem, és anyagilag is megérte visszamennem, 
magyarázta Barbara, aki szerint az egykéknek kifejezetten 
előnyös a bölcsőde.

Így vélekedik Zoltán Csenge is, aki boldogan mesélte, 
hogy kisfiára milyen jó hatással van a közösség.

– Jött egy részmunkaidős lehetőség, és úgy éreztem, hogy 
kisfiam két és fél évesen jól fogja magát érezni a bölcsődé-
ben. Anyaként ezt nehezen éltem meg, de Beni számára is 
jó a társaság, és nagyon szeret a bölcsődében. A munkába 
állás indoka főleg anyagi okokra vezethető vissza a nőknél. 
Aki gyermeket vállal, az azt is vállalja, hogy két-három évig 
a kisgyermek mellett otthon marad és őt nevelgeti. A mai 
világban azonban több dolgot meg kell fontolni, nemcsak 
azt, hogy kellemes otthon lenni a kisgyerekkel, magyarázta 
Csenge. 

Bábolnán a bölcsődébe másfél éves korúnál idősebb 
gyermekeket vesznek fel, mert ennél kisebb gyermek ét-
keztetését a melegítő konyhánkban nem tudják megoldani, 
tudtuk meg Martonosiné Hegegy Mária bölcsődevezetőtől. 
Városunkban az egycsoportos bölcsődével igyekeznek se-
gíteni azoknak a szülőknek, édesanyáknak, akik dolgozni 
szeretnének. Köztudott az is, hogy az elhelyezés egyik fel-
tétele a munkavállalás igazolása, vagyis csak a valóban dol-
gozó anyák kiváltsága lehet a bölcsődei elhelyezés.

DOLGOZÓ ANYÁK ÉS BÖLCSŐDÉS GYERMEKEIK
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A 2000-es években egy több irányból szerveződő 
mozgalom indult el azzal a céllal, hogy a magyar nemzet 
értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze. A mozga-
lom célja az értékek megfelelő védelme és nyilvántar-
tása, valamint az utókor számára történő megőrzése. 
Ezen törekvés hatására született meg végül a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény, melyet az Országgyűlés 2012. április 2-án 
fogadott el.

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a megyei ön-
kormányzat megyei értéktárat és megyei értéktár bizottságot 
hozhat létre, amely szervezi a megye területén azonosított 
települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, 
azonosítja a megye területén fellelhető nemzeti értékeket, 
dönt a megyei értéktárba bekerülő nemzeti értékekről, lét-
rehozza a megyei értéktárat és nyilvántartás céljából meg-
küldi azt a Hungarikum Bizottságnak. Örömteli, hogy 2013 
óta Komárom-Esztergom megyében is működik a megyei 
értéktár, melynek első – már hungarikummá is – felterjesz-
tett értéke – a kocsi kocsi és a kisbéri félvér lófajta mellett 
– éppen a bábolnai Shagya arab lófajta. 

Nem véletlen, hiszen a megyei értéktár létrehozása Po-
povics György megyegyűlési elnök nevéhez köthető, aki a 
megyei közgyűlés elnökeként a Megyei Értéktár Bizottság 
vezetését is végzi.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium égi-
sze alatt működő Hungarikum Mozgalom egyfajta értékpi-
ramis, egy alulról felfelé építkező rendszer. 

A legalsó szinteken helyezkednek el a mozgalomhoz 
csatlakozó települések értékei, melyeket a helyi értéktár bi-
zottságok érvényesítenek a lakosok akarata alapján. Helyi 
szinten bárki javasolhat értéket: lehet az természeti, épített, 
vagy erkölcsi jelentőséggel bíró, időtlen történelmi emlék, 
vagy érték. Lehet az egy műemlékvédelem alatt álló épület, 
egyfajta fontos hagyaték, irodalmi mű, egy dal, egy tradíció, 
egy rendezvény, bármi, ami sajátossá és nevezetessé teszi 
az adott települést, magyarázta Popovics György.

A rendszer következő pillére a megyei önkormányzatok 
által koordinált Megyei Értéktár, amit ugyancsak egy válasz-
tott tagokból álló bizottság működtet a nemzeti értékek azo-
nosítására, gondozására. A következő pilléreken kiemelke-

dő nemzeti értékeink és a Hungarikum gyűjtemény kapnak 
helyet.

Popovics György elmondta, már több mint negyven érték 
kapott helyet a Megyei Értéktárban. Ezek az értékek a me-
gye számára is rangosak, fontos jelentőségűek

– Számos érték mellett nap mint nap elhaladunk, esszük, 
vagy része a hétköznapoknak, mégsem tudjuk, hogy érték-
kel bírnak, hogy megteremtik településünk, megyénk karak-
terét. Ezért szükségesek a hozzáértők, szakértők, szakem-
berek tanácsai, mely javaslatokkal a helyben fontos értékek 
magasabb szintre is juthatnak, népszerűbbekké válhatnak, 
hiszen nyilvánosságot kapnak a Megyei Értéktárak kataló-
gusban, és az értéktár-honlapon is, magyarázta Popovics 
György. Az értékek felismerése, értéktárba bekerülése a 

javaslattevők és a települések számára büszkeség is. A fia-
talokat is bevonták a mozgalomba: az iskolásokat helyisme-
reti vetélkedővel mozgósították megyeszerte. 

Mint megtudtuk, más értékeket is feltárnak a mozgalom-
mal egyidejűleg: napjainkban az első világháborús em-
lékműveket is kutatja a megye. A kezdeményezés tovább 
folytatódik, hiszen a második világégésnek emléket állító 
emlékhelyeket is összegyűjtik. 

Az értéktár mozgalom az önkormányzatok számára nem-
csak egy jó lehetőség, hanem összefogást is generál: zárta 
gondolatait Popovics György, a Megyei Értéktár Bizottság 
elnöke. 

BÜSZKÉK VAGYUNK ÉRTÉKEINKRE

A Megyeháza épületében 
(2800 Tatabánya, Fő tér 4., I. eme-

let 116. szoba) 
ÉRTÉKTÁR PONT működik, 

ahol személyesen is segítséget 
kaphat javaslatának elkészítéséhez, 

illetve bármely, a nemzeti értékek 
gyűjtésével kapcsolatos kérdése 

megválaszolásához!

Levelezési cím: 
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

E-mail cím: info@kemertektar.hu
web: http://www.kemertektar.hu
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Az emlőrák a nők leggyakoribb rosz-
szindulatú betegsége megyénkben. 
Országosan évente több, mint 7000 
újonnan felfedezett női emlődaganatot 
diagnosztizálnak és több mint 2300 nő 
hal meg ebben a betegségben.

Amikor szűrővizsgálatról beszélünk, 
akkor a magukat egészségesnek tar-
tó emberek vizsgálatáról van szó. A 
népegészségügyi emlőszűrés célja 
a 45-65 év közötti női lakosság köré-
ben az emlő olyan elváltozásainak a 
korai felismerése, amelyet a hölgyek 
általában még nem tapintanak, azon-
ban későbbi szakaszban felismerve 
daganatos betegséggé válhatnak. Ezt 
nevezzük rákmegelőző állapotnak. Ha 
a szűrővizsgálat során mégis emlőda-
ganatos megbetegedés kerül megál-
lapításra, annál jobban kezelhető és 
gyógyítható, minél korábbi időszakban 
és minél kisebb méretben fedezik fel. 
A rendszeres mammográfiás szűréssel 
az emlőrákok nyolcvan százaléka ide-
jében felismerhető és jó eséllyel gyó-
gyítható. 

A Népegészségügyi Program kere-
tében zajló mammográfiás szűrővizs-
gálattal azokat a bábolnai hölgyeket is 
megszólították, akik az elmúlt két év-

ben nem vettek részt ezen a szűrővizs-
gálaton. A mobil szűrőállomás január 
11 és 17-e között állomásozott váro-
sunk központjában. A hölgyek  9-15 
óráig kereshették fel a szűrőbuszt. 

A vizsgálat minimális fájdalommal 
jár, mondta el a szűrővizsgálatot vég-
ző röntgen asszisztens, Kisbejné Dusa 
Melinda. 

– A fájdalom azonban csak azoknál 
jelentkezhet, akiknek egyébként is 
érzékeny a mellük, ez változókorban 
jellemzőbb. A fájdalom tehát inkább 
kellemetlenséget jelent. A mozgó szű-
rőállomáson alkalmazott berendezés 
akár már a fél milliméteres nagyságú 
gócpontot is felderíti. A korai felisme-
rés azért életmentő, mert a rák korai 
szakaszában a betegség megfelelő 

kezeléssel gyógyítható, magyarázta a 
röntgen asszisztens, aki arra is rávilágí-
tott, hogy a vizsgálat a negyven év fe-
lettieket szólítja meg minden alkalom-
mal, mert ugyancsak a változókorban 
jellemzőbbek az elváltozások, melynek 
a hormonszint változás az oka.

A mammográfiás szűrésen négy fel-
vételt készített minden esetben a gép, 
amit szakemberek értékelnek ki. Ha a 
lelet betegségre utal, akkor a pácien-
set értesítik. Az utógondozás – ameny-
nyiben arra szükség mutatkozik – a 
tatabányai Szent Borbála Kórházban 
történik, tudtuk meg a szűrést végző 
szakembertől.

A betegség korai felismerését szol-
gálja a rendszeres önvizsgálat, amit 
ajánlott a menstruációs ciklusban min-
dig azonos időközönként végezni. Az 
önvizsgálaton egyszerűen a mell ala-
pos áttapogatását értjük. Az esetek 
többségében sem a rákmegelőző álla-
pot, sem a mellrák nem okoz fájdalmat, 
így felismerése alaposságot követel.

Bábolnán mintegy 450 behívólevelet 
küldtek ki a hölgyek részére. Az utolsó 
napon – nem hivatalos adatok szerint 
– a megjelenési arány 46 százalékos 
volt.

MOBIL SZŰRŐÁLLOMÁS A NŐK EGÉSZSÉGÉÉRT

KORÁBBAN ÉRKEZETT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY

A Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály tájékoztatása szerint idén 
hamarabb érkezett az influenzajár-
vány. Már ősz végén, télen megkez-
dődött a szezonja. 

Az influenzavírusok az egyéb légúti 
fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a 
köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd 
közben keletkező légúti váladékcsep-
pecskék révén, cseppfertőzéssel ter-
jednek. A klasszikus járványok kóroko-
zói közül az influenzavírusok A és B 
típusai azok, amelyek változatlanul év-
ről évre a legnagyobb számú megbe-
tegedést okozzák. Országos járványok 
hazánkban általában január közepén 

vagy februárban kezdődnek, és 8-10 
hétig tartanak. 

A 2016/2017-es influenza szezon-
ban az 52. heti mélypont után orszá-
gosan már az első héten beköszöntött 
a járvány. Megyénkben az 1. héten 
háromszorosára emelkedett az influ-
enzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló 
betegek száma, így a 2. hétre nálunk is 
járvánnyá fejlődött.

Az influenza figyelőszolgálatban 
résztvevő Komárom-Esztergom me-
gyei orvosok jelentései alapján végzett 
becslések szerint 2017. január 9-15. 
között (2. héten) 675 fő, 32,4 %-kal 
több beteg fordult influenzaszerű tü-
netekkel orvoshoz, mint az első héten, 
amikor 510 főt regisztráltak. 

Virológiai vizsgálatra megyénkből 
a 2. héten 7 betegtől küldtek légúti 
mintát az OEK Légúti Vírus Osztályá-
ra, melyekből influenzavírus jelenléte 
5 esetben igazolódott: 4 főnél influen-
za A(H3N2) típus, egy esetben pedig 
influenza A(H1N1)pdm09.

Már a második héten több kórház-
ban is látogatási tilalmat rendeltek el. 

Bábolnán a témában dr. Kiss Katalin 
gyermekorvossal beszélgettünk, aki 
kiemelte: a megelőzés, és a fertőzés 
elkerülése érdekében mi magunk is 
sokat tehetünk.

– Lehetőség szerint kerüljük a zsúfolt 
helyeket és tartsuk be az általános sze-
mélyi higiénés szabályokat. Tegyünk 
így köhögéskor, vagy tüsszentéskor 
is. Nagy jelentőséggel bír ilyenkor a 
gyakori kézmosás, különösen köhö-
gés, tüsszentés, orrfújás és a zseb-
kendő kidobása után. Kisgyermekkel 
mindenképpen kerüljük a betegekkel 
való közvetlen kontaktust. Zárt terek-
ben a gyakori alapos szellőztetésről is 
gondoskodni kell, magyarázta dr. Kiss 
Katalin gyermekorvos, aki a vitamindús 
táplálkozásra is felhívta a figyelmet. A 
C-vitamin fogyasztása ilyenkor még 
nagyobb jelentőséggel bír.

Jó tanácsként a gyermekorvos azt is 
hozzátette, amennyiben valaki az influ-
enza tüneteit észleli magán, maradjon 
otthon és tartson távolságot másoktól, 
ezzel is védve őket a megfertőződés-
től.
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VIDÁM BÁBOS DÉLELŐTT
Január 30-án ismételten vidám bábjátékkal szórakoz-

tatták ovisainkat a CHIP Színház művészei. Ez alkalom-
mal a nagyszakállú Rumcájsz meséje került terítékre.

Bank Zsuzsanna és Károly Szabolcs, a kétszemélyes 
színház alapítói és színészei bábjaik mellé ezúttal vendég-
művészként Szíjgyártó Szabolcsot is magukkal hozták, aki 
– bár újdonságként hatott számára a kisgyermekek előtti 
szereplés – remekül alakította a gonosz karakter szerepét.

Az interaktív, élőszereplős bábjáték nevelő célzattal ké-
szült, a jó és a gonosz közti különbségre hívja fel az apró-
ságok figyelmét. Az interaktivitás fontos szerepet játszik az 
előadásokon, melyek így még élvezetesebbé és felejthetet-
lenebbé válnak. 

Az eredeti történetet átdolgozták, a könnyebb megérthe-
tőség kedvéért az óvodás korosztály képére formálták, és 
városunk apróságai tekinthették meg legelőször. A gyerme-

kek visszajelzései mind a premier sikerességét bizonyítot-
ták.

 A CHIP Színház művészei az általános iskolába is elláto-
gattak, ahol az alsós osztályoknak mutatták be Rumcájsz 
történetét, szintén elsöprő sikert aratva a kicsik körében. 

LÁBBELIK, MÁS KÖNTÖSBEN KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT
Kedves Bábolnaiak!
Intézményünk nevében szeretném megköszönni minda-

zok segítségét, akik az elmúlt évben adományaikkal hoz-
zájárultak a nehezebb sorsú családok életének megköny-
nyítéséhez.

A karácsonyi időszakban cégek és magánemberek egya-
ránt sok - sok segítséget nyújtottak, de az ünnepek elmúltá-
val is szükség lenne az összefogásra! 

A bábolnai Család - és Gyermekjóléti Szolgálat egész év-
ben fogadja a jólelkű emberek adományait, használható jó 
állapotú ruhaneműket, lábbeliket, játékokat, tartós élelmi-
szereket és egyéb használati tárgyakat. 

Kérjük, ha tud, segítsen!
Berkesné Szűcs Ágnes

intézményvezető

Színpompás lábbeliket bemutató kiállítás nyílt január 26-
án a Százszorszép Óvoda emeleti galériáján, mely ezúttal a 
papucsok sokszínűségét mutatja be. Kériné Váradi Marian-
na óvodapedagógus gyűjteményét a világ különféle orszá-
gaiból származó, változatos anyagú és kinézetű papucsok 
sokaságából válogatta, melyek különlegessége lenyűgözte 
az apróságokat.

 A kiállítás megnyitóján ovisaink megismerhették a külön-
böző topánok születésének körülményeit, eredeti funkciót. 
Izgatottan vették kézbe és óvatosan vizsgálgatták a – ma-
napság már ugyan teljesen hétköznapinak számító, ám 
most mégis egzotikus – lábbeliket. A rövid bemutató után 
egy, a tárlat témájához kapcsolódó történetet, a Suszter ma-
nói című mesét hallgathatták meg.

DUMASZÍNHÁZ BÁBOLNÁN
A SZOMSZÉDNÉNI PRODUKCIÓS IRODA

NŐNAPI ELŐADÁSA 
a Szabadidőközpontban 

2017. március 7-én 18 órakor.
Jegyeket a városi könyvtárban igényelhetnek 

személyesen február végétől. 

GYERMEKKUCKÓ
Ismét gyermekkuckó foglalkozás a városi könyvtárban 

minden szerdán 16.30-tól 17.30-ig. 
Foglalkozásaink ingyenesek. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

február 15.: 
origami állathajtogatás

február 22.: 
tavaszváró asztaldísz készítése

Programjainkról naprakész tájékoztatást kapnak, 

fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.huwww.btv.hu
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A végzős év talán legszebb emlékei közé tartozik a 
szalagavató. Városunk lovasiskolájában január 27-én 
került sor a jeles ünnepségre, melyet ezúttal a Szaba-
didőközpontban rendeztek.

Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója elárulta, idén 
41 diák szíve fölé tűzték ki a szalagocskát, mely az isko-
lától, a diákévektől való búcsút is szimbolizálja. Az iskola 
indít érettségire épülő, illetve a már megszerzett szakmára 
ráépülő képzéseket, így a három végzős osztály közül két 
közösség már túlesett a nagy eseményen. A 11. osztály tag-
jai lelkesen készültek táncukra, mellyel megkoronázták az 
estét. Az ünnepségen, a valóságban nem, de a képeken, 

versekben természetesen a lovak is velük tartottak. A sza-
lagtűzés előtt vidám kisfilmekkel, éneklős-zenés produkci-
ókkal szórakoztatták a közönséget.

A diákok szakvizsgájuk sikeres teljesítése után lovász, il-
letve belovagló végzettséget szerezhetnek júniusra. A szá-
monkérésre már elkezdték a felkészülést, decemberben 
egy elővizsga során kellett bemutatniuk az elmúlt években 
elsajátított tudásukat. 

A hároméves képzésen résztvevő osztály tanulóinak bal-
lagásuk után sem kell végleg elköszönniük szeretett isko-
lájuktól, lehetőségük van visszatérni a szakképesítésükre 
ráépülő belovagló képzés elvégzéséhez.  

LOVAS ÜNNEPÉLY, EZÚTTAL LOVAK NÉLKÜL

Szinte úgy érezzük, még alig kez-
dődött el a tanév az oktatási intéz-
ményekben, máris beköszöntött a 
január, vele együtt pedig az első fél-
év lezárása. Városunk zeneiskolájá-
nak növendékei vizsgák keretében 
adtak számot az elmúlt hónapokban 
elsajátított tudásukról. 

Bánfi Csaba, az intézmény igazga-
tója lapunknak elmondta, iskolájuk 
a személyiségfejlesztésre törekszik, 
melynek a zene is remek eszköze le-
het. Az egyes tanszakok növendékeitől 
minden esetben a koruknak megfele-
lő tudást várják el. A vizsga első része 
során a tanévben megtanult és begya-
korolt zeneműveket mutathatták be a 
gyermekek pedagógusaik előtt, mely 
jó felkészülés a későbbi, közönség 
előtti színpadi szereplésre. A tanulók 
vizsgalapot kaptak, melyen az eddig 
megtanult zenedarabok listája szere-
pelt. Tanáraik ez alapján választhatták 
ki az előadandó zeneműveket. 

A második szakaszban szüleik előtt 
is megcsillogtathatták tudásukat a ze-
nésznövendékek, amely kezdeménye-

zés az elmúlt évekhez hasonlóan pozi-
tív visszajelzésekre talált. 

Habár még távolinak tűnik a tanév 
vége, a gyermekek egy lépéssel kö-
zelebb kerültek az évzáró nagyvizsgá-
hoz, ahol szakértő zsűri előtt is számot 
adnak tudásukról.

A művészeti iskola keretein belül 
működő Anonim drámacsoport 2017. 
január 18-án nyílt órát tartott, melyre a 
növendékek szüleit, hozzátartozóit hív-
ták meg. Az óra lehetőséget adott arra, 
hogy a vendégek bepillanthassanak 

abba a munkába, amely a felkészülés 
időszakában folyik. A különböző imp-
rovizatív feladatok kapcsán a gyerekek 
bizonyíthatták kreativitásukat, gyors 
problémamegoldó képességüket, talá-
lékonyságukat. A gyakorlatok kapcsán 
megmutatták, hogy milyen jól tudnak 
együttműködni társaikkal, mennyire 
fontos a másik ember elfogadása, hi-
szen ez egy csoportos tanszak eseté-
ben elengedhetetlen. Egy kis feladat 
erejéig sikerült bevonni a vendégeket 
is a játékba, akik megtapasztalhatták 
az”itt és most” élményét. A jó hangula-
tú óra beszélgetéssel zárult.

ZENÉS FÉLÉVZÁRÓ
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Január 23-án megkezdődött a második félév, január 26-án 
kapták kézbe a diákok a félévi bizonyítványt a Bábolnai Álta-
lános Iskolában. Az első félévben nyújtott teljesítményekről 
Peresztegi Gáborné igazgatónőt kérdeztük, aki elmondta: a 
félévi értesítő átvételét követően a tanulók egy nap tanítási 
szünetet kaptak.

– Az iskola létszámának mintegy húsz százaléka jeles, 
illetve kitűnő tanulmányi eredménnyel végezte az első fél-
évet, 26 diák azonban bukott az intézményben, melyhez a 
banai telephelyről még öt alsó tagozatos tanuló csatlakozik 
rossz tanulmányi eredménnyel. Boncolgattuk annak okait, 
hogy a tanulók miért nem teljesítették a követelményeket, 
viszont egyfajta magyarázat, hogy az átszervezés óta a ba-
nai gyerekek megemelték ezt a létszámot, és sokan közü-
lük tanulmányi lemaradással érkeztek. Van olyan gyermek, 
aki hét-nyolc tantárgyból is elégtelen osztályzatot szerzett, 
magyarázta az igazgatónő, aki a felzárkóztatást látja meg-
oldásként.

Az első félévben is számos tanulmányi versenyen vettek 
részt a bábolnai diákok.

– A Bolyai matematika és magyar versenyen is szerepel-
tünk. A matematika vetélkedőben a harmadikosaink meg-
nyerték a megyei döntőt, az országos fordulóban hetedikek 
lettek, ami nagy büszkeség. De hasonlóképpen büszkék le-
hetünk a magyar csapatversenyben résztvevők teljesítmé-
nyére is. Két csapatunk: a harmadikosok és a nyolcadiko-
sok is harmadikként végeztek a megyei döntőben. Van egy 
új típusú verseny is, ez a Maróth Rezső matematika verseny, 
ennek megyei fordulója még előttünk áll. Kiemelkedőek a 
sporteredményeink is. Október környékén a Mini BB-n és 
a komáromi tófutáson is részt vettünk. Labdarúgásban is 
jeleskedtek tanulóink: a napokban megnyerték a körzeti 
fordulót a negyedik korcsoportos focistáink, és a megyei 
döntőn negyedik helyet szereztek. Az Antos Csaba Emlék-
tornán is helytálltak iskolánk tanulói, itt második helyet sze-
reztek, tudtuk meg az igazgatónőtől.

A második félév küszöbén a nyolcadik évfolyamban a to-
vábbtanulás kérdése áll a középpontban. Az ősz folyamán 
több pályaválasztást segítő rendezvényt is tartottak az in-
tézményben, ilyen volt például a sulibörze, vagy a megyei 
pályaválasztási kiállításon való részvételük. Az iskolaválasz-
tás előtt központi felvételi írásbeli vizsgát írtak január 21-én, 
néhány diák itt is kitűnt eredményével, de hivatalos választ 
még lapunk zárásig nem kapott az iskola. Az általános ta-

pasztalat szerint sok diák eljut az első helyen megjelölt, ere-
detileg kiválasztott intézménybe. A pályaválasztást illetően 
a következő állomás február 15-én lesz, ez a felvételi jelent-
kezési lapok beküldésének határideje. Az iskola is segít az 
adatlapok kitöltésében, a diákok figyelmét már januárban 
felhívták arra, hogy a kiválasztott iskolák rangsorával tisztá-
ban kell lenniük. 

Nemrégiben a járási tankerületek megszűntek, így a ko-
máromi tankerület is, melyhez városunk intézménye tar-
tozott. Novembertől a komáromi tankerület dolgozói már 
Tatabányán tevékenykednek. Január elsejétől a munkáltató 
személyében is történt változás, hiszen a Bábolnai Általá-
nos Iskola a Tatabányai Tankerületi Központ részeként mű-
ködik tovább. Az iskola dolgozói tehát a központ állomá-
nyába kerültek.

Peresztegi Gáborné szerint ez újabb nehézségekkel jár, 
hiszen több az adminisztráció, a kötelező adatközlés, a for-
manyomtatvány, miután a fenntartó messzebb került, így a 
kapcsolattartás csakis írásban történik.

– Az üzemeltetés is elkerült az önkormányzattól január 
elsejétől, így az iskolára működtetési és gazdálkodási fel-
adatok is hárulnak. Decemberben megállapodások szület-
tek az önkormányzatok és a tankerületek között a személyi 
állományról. A költségvetési keretek is szűkösek, eszközök 
igénylésekor ésszerűen kell érvelnünk és indokolnunk, ma-
gyarázta.

A kieső bevételeket az intézmény saját alapítványának 
bevételéből finanszírozza. Ezért is fontos a társadalmi jóté-
konyság és az adó egy százalékának felajánlása az iskola 
javára, ahol februárban a mulatságé: a farsangi rendezvé-
nyeké lesz a főszerep, a hagyományos szülők-nevelők bál-
jára is sor kerül február 18-án. 

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi 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 át-

lag.
 Nappali rendszerű főiskolai/egyetemi képzésben 

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

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

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

A pályázatok leadási határideje:
2017. március 14. (kedd)

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási 
Bizottság 2017. márciusi ülésén bírálja el.

MÁR A DIÁKOK KEZÉBEN A FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY



2017. február BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu10

ELJÁRÁSOK INDULNAK 
A KÖZTERÜLETEN SZEMETELŐKKEL 

SZEMBEN
Az utóbbi időben több eljárás is indult azokkal szem-

ben, akik szabálytalanul a közterületen hagyták el a hul-
ladékot. A rendszerint bejelentésekre indult eljárásokat 
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal folytatja le. A 
bizonyítási eljárásban kiemelt szerepet kapnak az Ön-
kormányzat által az elmúlt időszakban többek közt a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetekhez telepített közterület-fi-
gyelő kamerák, amelyek rögzítik a nem szabályszerű 
hulladéklerakás tényét, ezáltal egyszerűen azonosítva a 
szabályszegés elkövetőjét. A megindított eljárások mind-
egyikét hulladékgazdálkodási bírság kiszabásával zárta 
le a jegyző. 

ÁTSZERVEZÉSEKKEL
INDULT AZ ÉV

Január 1-jétől újabb 66 ügykörrel bővül a kormányabla-
kokban intézhető ügyek száma. Továbbítás céljából 38 új 
ügykör, tájékoztatás céljából 27 új ügykör kerül a kormá-
nyablakokban intézhető ügyek közé. Az azonnal intézhető 
ügyek száma 1 újjal bővül. Így összesen, a kiegészítő szol-
gáltatásokkal együtt már 1540 ügykörben állnak a kormá-
nyablakok munkatársai, a polgárok szolgálatára.

A hatékony, költségtakarékos és átlátható közigazgatás 
megteremtése érdekében 2017. január 1-jétől jelentős szer-
vezeti változások léptek életbe a Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatalban.

2017. január 1-jén bekövetkező szervezeti és hatásköri 
változásairól A járási hivatalokat érintő változások A járási 
hivatalok feladat- és hatásköreinek változása A jelenlegi 
szervezeti és feladat átalakítással kapcsolatban 1640 db, 
eddig központi hivatal, illetve fővárosi/megyei kormányhiva-
tal által ellátott hatáskör felülvizsgálata történt meg, amely-
ből 950 db hatáskör kerül a járási hivatalokhoz. Megyénk 
valamennyi járási hivatalában megjelennek a köznevelés, 
az igazságügy, illetve a fogyasztóvédelem egyes területei. 
Megjelennek e mellett a jelenleg is több járásra kiterjedő 
illetékességgel intézett ügycsoportok – a megyei kormány-
hivataltól átkerülő ügyekkel kiegészítve (pl. foglalkoztatás-
politika, népegészségügy, állategészségügy). Kiemelt járási 
hivatalokban 2-3 járásra kiterjedő illetékességgel intézhető 
ügycsoportok jelennek meg, pl. nyugdíjbiztosítási ügyek. 
Kizárólag a megyeszékhely járási hivatal által intézhető ügy-
csoportok az alábbiak: vadászati, halászati ügyek, rehabili-
tációs hatósági feladatok, lakáscélú állami támogatásokkal 
összefüggő feladatok. Több megyére kiterjedő illetékes-
séggel jelentkezik a tatabányai járási hivatalban a bánya-
felügyelet. Megszűnő speciális illetékesség jelentkezik a 
környezetvédelem területén, ez azt jelenti, hogy a feladat el-
látása az eddigi több megyére kiterjedő illetékesség helyett 
a megyeszékhely járási hivatalokban jelentkezik. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszűné-
sével a Komárom-Esztergom megyei területi kezelésű ké-
relemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgála-
ti és a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési 
feladatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya látja el, 
mely a tatabányai Szent Borbála téren található.

A környezetvédelmi feladatkörök regionális szintről me-
gyei szintre kerülnek. A környezet- és természetvédelmi 
feladatokat 2017. január 1-jétől a Tatabányai Járási Hivatal 
Agrárügyi és

Környezetvédelmi Főosztálya látja el a megye egész ille-
tékességi területére vonatkozóan. A változások a bürokrá-
cia csökkentését és a járási hivatalok megerősítését is elő-
segítik.

LEGYÉL A BÁBOLNAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TAGJA!
JELENTKEZZ A FEBRUÁR VÉGÉN INDULÓ INGYENES 40 ÓRÁS TŰZOLTÓ ALAPTANFO-
LYAMRA, melynek elvégzése után tagja lehetsz az önkéntes tűzoltó egyesületnek. Az oktatás hét-
végi elfoglaltsággal jár, a képzés az Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságon lesz. Érdeklődni, 
jelentkezni a 0630/3268-232 telefonszámon lehet február 25-ig.
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Zenés, vidám előadással szórakoz-
tatták városunk lakóit a Szigetszent-
miklósi Sziget Színház művészei. A 
Szabadidőközpont színpadára janu-
ár 17-én a Kaktusz virága című vígjá-
tékkal érkezett a társulat. 

Pintér Tibor, a színház igazgatója 
lapunknak elmondta, egyszerű szak-
körből forrta ki magát 17 esztendővel 
ezelőtt a társulat, melynek repertoárja 
főként zenés, szórakoztató előadások-
ból áll. Vendégművészek sokasága 
is közreműködik a musical stúdió nö-
vendékei mellett, akik a Nemzeti Lovas 
Színház előadásaiban sem ismeretle-
nek. 

Képzésükre létrehozták a Nemzeti 
Lovas Színészakadémiát, mely „pad-
jaiból” tehetséges színművészek kerül-
nek ki. Céljuk, hogy elvigyék a kultúrát 
a fővároson kívülre is, lehetővé tegyék 

a távolabb lakóknak is a színház élmé-
nyét, ezért nagy szeretettel fogadják a 
vidéki invitálásokat. 

A városunkban teltház előtt előadott 
színdarab – egy eredetileg 1969-ben 
bemutatott francia zenés vígjáték – 
nagy sikert aratott a helyiek körében. 

Pintér Tibor elárulta, a Nemzeti Lovas 
Színház társulatával azt tervezik, hogy 
egy lovas produkciójukat Bábolnára is 
elhozzák, így remélhetőleg a közeljö-
vőben ismét remek, látványos előadást 
láthat a város közönsége.

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG

Számos adózással kapcsolatos szabály változott 2017-
től. Az idei esztendőre vonatkozó új lehetőség, hogy az 
ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek esetében az 
ügyfél kérésére a NAV elkészíti az adóbevallást. Erről Pauer-
né Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna a Bábol-
nai Hölgyek Egyletének tagjai is igyekeznek minden náluk 
érdeklődőt tájékoztatni, hiszen az egylet szervezésében 
ők havonta visszatérő ingyenes gazdasági tanácsadással 
segítik a bábolnaiakat. Az adóbevallások időszakában az 
adózással kapcsolatosan adnak hiteles iránymutatást. A 
személyre szabott adóbevallást nem készítik el, de az azzal 
kapcsolatos kérdésekre nagy szakértelemmel válaszolnak. 
Az ingyenes gazdasági tanácsadás minden hónap utolsó 
hétfőjén kereshető fel városunkban a Közös Önkormány-
zati Hivatalban. A gazdasági tanácsadás során elsősorban 
nyugdíj-kérdésekkel fordulnak hozzájuk az ügyfelek, ez a 
legfelkapottabb téma, de az adóbevallások időszakában 
nagy segítséget jelent szakértelmük.

A legfontosabb tudnivalók:
A munkavállalók január 31-ig kérhetik, hogy munkál-

tatójuk készítse el személyijövedelemadó-bevallásukat, 
az erre vonatkozó nyilatkozat az adóbevallással egyen-
értékű.

Munkáltatói adómegállapítást azok kérhetnek, akik kizá-
rólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szereztek 
bevételt, vagy ha 2016-ban több egymást követő munkavi-
szonyuk volt, a korábbi munkáltatók átadták a jövedelem-
ről, az adóelőlegről és járulékokról szóló igazolást az újnak. 
Nem akadálya a munkáltatói adómegállapításnak, ha valaki 
adókedvezményt érvényesít vagy adójáról önkéntes kölcsö-
nös pénztári, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban rendelkezik.

A munkáltatói adómegállapításról az adózók április 30-ig 

igazolást kapnak, ezután nincs egyéb teendőjük. Akiknek a 
munkáltatójuk készíti el az szja bevallást, a korábbi évekhez 
hasonlóan rendelkezhetnek adójuk 1+1 százalékáról. 

Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a mun-
káltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján előzetes nyi-
latkozat megtétele nélkül minden olyan magánszemély 
számára adóbevallási tervezetet készít, aki nem kért mun-
káltatói adómegállapítást, vagy munkáltatója ezt nem vál-
lalta. 

Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafi-
zetésre kötelezett magánszemélyeknek azonban továbbra 
is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, mert az ő jöve-
delmi adataik nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésé-
re, nekik a 16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk. 

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek március 
15-től tekinthetik meg az adóbevallási tervezetet a www.nav.
gov.hu és a www.magyarorszag.hu honlapokon. Akiknek 
nincs ügyfélkapujuk, március 15-ig többféle módon (levél, 
sms, telefon stb.) is kérhetik az adóbevallási tervezet papír 
alapon, postai úton történő megküldését, utána azonban 
már csak a NAV ügyfélszolgálatain igényelhetik. 

Amennyiben az adózó május 20-ig nem javítja, nem egé-
szíti ki az adóbevallási tervezet adatait, illetve nem küld be 
önállóan bevallást, a tervezet az adózó által benyújtott be-
vallásnak, a megállapított adó az adózó által bevallott adó-
nak minősül.

Az MTI tájékoztatása szerint tavaly 4,625 millióan (köztük 
egyéni vállalkozók) nyújtottak be szja-bevallást. A legtöb-
ben a csökkentett adattartalmú forma mellett döntöttek, 
munkáltatójukkal 684 ezren, a NAV-val megközelítőleg 440 
ezren készíttették el az elszámolást. A NAV idén mintegy 3,8 
millió adózó számára készíti el az szja bevallás tervezetét

ADÓZÁS – VÁLTOZÁSOKAT HOZOTT A 2017-ES ESZTENDŐ
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Kedves Olvasó! 
„Citera pengi: körbe, járjad, Katica, Böske, szedd a lábad!
Lobog a rózsa, rezeda bokra, tavaszi lázban rezeg a szoknya.”
Garai Gábor versikéje is már a farsangi mulatságok hangulatát idézi. 
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó, évszázadok óta évente meg-

ismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi a karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti 
ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a húsvétot megelőző 40 napos böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt mula-
tozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.

Idézzük meg ezt a vidám hangulatot egy kedves mesével, amely még ötleteket is adhat arra, hogy milyen jelmezbe búj-
janak kicsik és nagyok a maszkabálon. Veresné Szkocsek Mária

– Itt a farsang, áll a bál, …áll a bál, áll a bál! – dúdolta 
Medvecukor századszorra. Mert sajnos a bál tényleg állt a 
farsangi készülődés körül. Medvecukor már legalább egy 
hete másra sem tudott gondolni. 

– Miért is kell farsangolni? – dörmögött magában Medve-
cukor mérgelődve. – Hát kell nekem még ez a bonyodalom 
is? Azt mondta a tanító néni, hogy öltözzünk be valamilyen 
jelmezbe. De mit vegyen magára egy medve? Az elején 
még voltak ötleteim, de lassan mind elfogyott. Mert lehet-
tem volna pilóta, hajóskapitány vagy akár tűzoltó. De kide-
rült, hogy Panda Peti anyukája már három hete elkészítette 
Petinek a pilótaruhát, Sün Simi hajóskapitány lesz, és Róka 
Réka közölte, hogy ő pedig tűzoltónak öltözik a farsangi bá-
lon. S akkor énbelőlem mi legyen? Másodpilóta? Na, nem! 

A farsangkor pont az a lényeg, hogy mindenki másnak 
öltözzön be. Épp ettől olyan érdekes! Az ötletversenyt is 
mindig az nyeri, aki a legérdekesebb, leglátványosabb jel-
mezbe bújik. Az a legjobb móka, amikor még a tulajdon 
osztálytársaid sem ismernek fel, csak találgatják, hogy ki 
vagy valójában. De ehhez egy jó ötlet és egy ügyesen el-
készített jelmez is kell! Medvecukor pedig most híján volt 
mindkettőnek…

Ezen a ponton a kis bocs már mérgében az iskola folyo-
sóján rohangált fel-alá, miközben a hajók kürtjének hangját 
próbálta utánozni. Szerencsére becsengettek és úgy tűnt, 
ez egy időre szünetelteti majd a megoldhatatlannak látszó 
problémát. A csengő hangjára Medvecukor már éppen 
abba akarta hagyni a rohangálást, amikor egyenesen az 
osztályteremből kilépő tanító nénibe ütközött. A tanító néni 
kedvesen megsimogatta a kismackó felhevült képét és azt 
kérdezte: 

– Gyakorolsz? 
Medvecukor, aki lélekben már fel is készült tanítója meg-

rovására a folyosón való szaladgálás miatt, meghökkenve 
kapta fel a fejét: 

– Mit gyakorolok? 
– Hát – mondta a tanító néni kuncogva – gondolom, búgó-

csigával keresztezett ködkürtnek fogsz öltözni a farsangon, 
mert úgy tűnik, arra gyakorolsz. Igencsak pörögsz, s a kürt 
hangját is már remekül utánoztad! 

Medvecukor ahelyett, hogy elkacagta volna magát, bána-
tosan lehorgasztotta a fejét és sóhajtva mondta:

– Lehet, hogy tényleg az leszek végül, mert egyetlen ép-
kézláb ötlet sem jut az eszembe…Illetve, ami volt, azt már 
elhalászták előlem a szemfülesebbek – tette hozzá halkan. 

– Meglátod – biztatta a tanító néni az elkeseredett bocsot 
-, valamit majd csak kitalálunk előbb-utóbb! Gyere inkább 
a terembe, mert mindjárt mesélni fogok nektek valami na-
gyon érdekeset – tette hozzá. 

S valóban, meselepke szállt a körben ülő gyerekek feje 
fölé, ahogy hallgatták a farsangról szóló történeteket. Minél 
többet tudtak meg erről az ünnepről, úgy nőtt a vidámság is 
bennük. Hiszen a farsang a vigasság, a mulatság időszaka. 
Január elejétől, vízkereszttől február közepéig, hamvazó-
szerdáig tartó folyamatos ünneplés, móka, tánc. A hagyo-
mány szerint a tél és a tavasz küzdelmének ünnepe ez. Az 
egyik legismertebb farsangi szokás, az álarcosbál is ennek 
kapcsán alakult ki. Régen az emberek jelképes temetést 
rendezte a tél számára, hogy ezzel is segítsék a tavasz eljö-
vetelét. Ilyenkor álarcot öltöttek, és jelmezbe bújtak.

– De tudjátok, kik a legérdekesebbek? – folytatta halkab-
ban a tanító néni. – A busók!

– Misók? – visították elragadtatottan a gyerekek. 
– Nem misók, hanem busók – nevetett a tanító néni. Olyan 

maskarások, akik csak a magyar hagyományokban létez-
nek. Tudjátok régen, amikor még a magyarok a törökökkel 
és a vad tatárokkal viaskodtak, élt a mai Mohács mellett egy 
bátor emberekből álló közösség. Sokácoknak nevezték ma-
gukat. A legenda szerint a Mohács-szigetre menekült soká-
cok rettentően félelmetes álarcokat készítettek maguknak 
báránybőrből, kecskeszarvakból és fából. Ezzel kergették 
el a törököket. Ma már inkább csak a telet ijesztgetik a félel-
metes maskarákkal. Minden februárban felvonulnak, kolom-
pot ráznak, ostort csattogtatnak, kiabálnak, dobolnak, hogy 
megfutamítsák a Télkirályt és előcsalogassák a tavaszt…

Medvecukor csendesen üldögélt még egy darabig a me-
sekörben, s csak sokára osont a tanító néni után, arcán ra-
vaszkás és elégedett mosollyal: – Hogy is néztek ki ponto-
san azok a busók? – kérdezte suttogva. 

KOVÁCS BARBARA:  MEDVECUKOR FARSANGOL
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Blogírással kezdte, nemrégiben pedig már saját köny-
vével rukkolt elő a  karácsonyi vásárban Sárdinecz Fló-
ra, aki fiataloknak szóló naplóregényével beállhatott a 
tizenéves ifjú szerzők sorába.

A blogjában kitalált történeteket jelenített meg, elmondá-
sa szerint soha nem személyes tartalmú írása. 

– Unatkoztam, az írással szórakoztattam magam. Először 
a blogomon válaszként kapott írások,  kommentek motivál-
tak. Próbáltam másokat is humorosan szórakoztatni, így 
kezdődött az egész. Általános iskolás korom óta foglalkoz-
tat az írás, magyarázta.

Az ifjúsági regényeket és a szépirodalmat is kedvelő fiatal 
bábolnai lány könyvében saját korosztályát szólítja meg. Jól 
teszi, hiszen ez így hiteles. Speciális című művének főhőse 
is egy tinédzser leányzó,  aki sok nehézséget él meg, mely 
megpróbáltatásokat barátai segítségével dolgozza fel.

A címválasztás Flóra elmondása szerint nem volt tudatos, 
csupán jól hangzott, és rávilágít a tartalomra, ami ugyan-
csak speciális…

A tartalom legfontosabb szála is kötődik a címhez, hiszen 
a már említett főhőst bentlakásos, speciális iskolába küldik. 
A címben is megnevezett speciális intézményben helyét 
nem találó lány végül barátai marasztalására lel mégis ott-
honra. A történet során a hozzáállása, véleménye, felfogása 
is megváltozik. 

Arra már fény derült, hogy a sötét borító mögött cseppet 
sem sötét történet húzódik, a borítón található lakat és szív, 
sokaknak egyértelművé teszi a tiniket megcélzó szerelmi té-
mát, amit napló formájában tár elénk Flóra 357 oldalon ke-
resztül. A néhány soros ajánló is rámutat erre a hátoldalon: 
igen, egy speciális tini-titokkal állunk szemben. 

A Speciális című könyvet az ifjú szerencsepróbáló tollfor-
gatókat támogató fővárosi Colorcom kiadó adta ki, gyakor-
latilag saját büdzséjéből. Flórának kezdeti befektetésként 
nem kellett egy forintot sem letennie a kiadó asztalára, a 
budapesti irodalmi ,,mentoráló’’ cég állta a költségeket. Fló-
ra csak akkor részesül szerzői juttatásban, ha gazdaságos 
lesz a könyv az irodalmi piacon. Tehát szinte főnyeremény 
ez a találkozás a bábolnai blogger lány számára, aki a kö-
zeljövőben sem szeretne szakítani az írással: tervei szerint 
kommunikáció és médiatudomány szakon tanul majd to-
vább, a szak valamely irányában. Úgy tervezi: a toll majd 
akkor is a kezében marad, vagy újságíróként forgatja a sza-
vakat, vagy egyéb kommunikációs csatornán éri el sikereit. 

Flóra arról is mesélt lapunknak, hogy könyvét bárki meg-
rendelheti. Eddig ötven példányt sikerült értékesíteni a tini 
titkokat feltáró emberi történetből. Több darab az osztály-
társak körében kelt el. 

Mint megtudtuk, már a következő alkotás is megfogal-
mazódott Flóra fejében, de erről még nem szívesen árult el 
részleteket. Azt azonban hangsúlyozta: előbb az érettségi, 
és majd azután kaphat teret életében az irodalom újra. Re-
ményei szerint ismét egy nyomtatásban is megjelenő törté-
net formájában.

SPECIÁLIS… 
NYOMTATÁSBAN A BÁBOLNAI KÖTŐDÉSŰ TINILÁNY FIKCIÓJA

– NAPLÓREGÉNYT ÍRT SÁRDINECZ FLÓRA –

1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra 
napját, mert Kölcsey Ferenc – a kézirat tanúsága sze-
rint – 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. 

Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc 1823 
januárjában írta hazafias költészetének legnagyobb re-
mekét, a Hymnust, amelynek kéziratát 1823. január 22-én 
tisztázta le. A költemény először 1829-ben jelent meg. A 
Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, 
amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház karmestere 
nyert meg. Kezdetben ünnepi alkalmakkor még felváltva 
vagy együtt énekelték a Szózattal, a szabadságharc leve-
rését követően aztán – mondhatni közmegegyezéses ala-
pon – a Himnusz lett a magyarok nemzeti imádsága.

A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gon-
dolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész vetette föl 
1985-ben. Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítására 
is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és 
van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat 
adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást 
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gon-
dok megoldásában is.” A Hazafias Népfront Országos Ta-
nácsa 1988. december 29-én határozott a magyar kultúra 
napjának megtartásáról, a rendezvényekre először 1989 
januárjában került sor.

Az ünnep alkalmából azóta a magyarság idehaza, a ha-
tárokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar 
kulturális értékekről. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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„Isten, áldd meg a magyart…” ezekkel a szavakkal kezdő-
dik nemzeti Himnuszunk, nemzeti imánk, ami nemzeti ünne-
peinken, nemzetközi sportesemények előtt, vagy a magyar 
nemzet sportolóinak győzelme után… szilveszterkor, – leg-
utóbb a 2016. év búcsúztatása alkalmával – is elhangzik…  
A Himnusz elhangzik, és mi felállva hallgatjuk… Igen, hall-
gatjuk!

Az elmúlt esztendőben alkalmam volt több iskolai és 
városi rendezvényen is részt venni, ahol a nemzeti ünne-
pek, nemzeti megemlékezések alkalmával gyermekek és 
felnőttek, egyaránt magas színvonalú előadásokkal tettek 
bizonyságot felkészültségükről. Felemelő érzés volt a ma-
gyar nemzet viharos éveire, tragikus sorsú mártírjaira, de 
dicsőséges győztes csatáira is emlékezők között, a magyar 
nemzet tagjaként ünnepelni. Eközben mindannyiszor arra 
gondoltam mennyivel felemelőbb érzés lenne ott állva, a 
magyar nemzeti imánkat, a magyar Himnuszt, nem egy jól 
- rosszul működő gép zenéjeként hallgatni, hanem a haza-
szeretet melengető érzésétől megtelt szívvel, a jelenlévőkkel 
együtt, velük közösen, énekelni. 

Ám ez mindannyiszor elmaradt, és én mindig kissé keser-
nyés szájízzel, és érzelmi űrrel a lelkemben, indultam haza, 
– ma sem énekeltük a Himnuszt!

Én még abban az ötvenes évekbeli világban nőttem, és 
szocializálódtam, amikor az általános iskolában minden 
reggel volt zászlófelvonás. Ilyenkor az udvaron, télen az is-
kola folyosóján, sorban állva, minden reggel elénekeltük: 
„Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják, sej az van arra 
írva éljen a szabadság. Sej, szellők fényes szellők fújjátok, 
fújjátok, holnapra megforgatjuk az egész világot…”

Az iskolai ünnepségeket minden alkalommal a magyar 
Himnusz lelkes eléneklésével kezdtük, és éppen az aktuá-
lis ünnep jellegétől függően, vagy a Szózattal, vagy az In-
ternacionáléval, vagy éppen a szovjet Himnusszal, esetleg 
egymás után többel is, azok eléneklésével zártuk. Sokszor 
zenei kíséret sem volt, mert az iskola egyetlen Tesla típu-
sú magnója éppen nem működött, az iskolai zenekar pedig 
már nem fért be a terembe. Voltak azonban lelkes fiatalok, 
akik nem szégyelltek énekelni. És ha nem is volt kiváló a 
hangjuk, a hallásuk, akkor is énekelték azt az éppen ott, és 
akkor aktuális dalt, mozgalmi indulót, vagy éppen a nemzet 
imáját, ami nem csak a rendezvény ünnepélyességét emel-

te, hanem a jelenlévők összetartozását is jelképezte, és az 
összetartozás érzését erősítette is mindenkiben.

Azóta már sok évtized eltelt, talán már két nemzedék is fel-
nőtt, megértünk egy rendszerváltást, és egyre többet beszé-
lünk a magyar nemzet egységéről, a határon túli magyarok 
nemzethez tartozásáról, és közben elfeledkezünk nemze-
tünk tagjainak összetartozását szimbolizáló és erősítő nem-
zeti imánkról, Himnuszunkról, annak lényegéről.

Az ősszel, egyik ilyen iskolai rendezvény utáni beszélge-
tés alkalmával felvetettem, hogy miért csak hallgatjuk a Him-
nuszt, ( a Szózatot már nem is hallgatjuk!!!) és miért nem 
énekeljük is azt, azokat, ezeken a rendezvényeken. Megle-
pő – de attól tartok, hogy sajnos igaz – válaszok hangzottak 
el a jelenlévők szájából: „félő, hogy nevetésbe fulladna a 
dolog…” De tessék mondani miért is? Ennek valószínűleg 
több oka is van, amelyek megítélésem szerint mind egy tő-
ről fakadnak:

Valószínű, hogy: 
1.) a Jancsik, a Pistik, meg a Marikák, és a többiek is, bár 

annak idején megtanulták, de mostanra talán már elbizony-
talanodtak a Himnusz, netán a Szózat pontos szövegében…

2.) ha tudják is a szöveget, nem gyakran, félve írom le, 
talán soha nem énekelték még…

3.) általában nem énekelnek az emberek (a tanulók még 
kevésbé) szívesen nyilvánosan, mert zeneileg kevéssé, ta-
lán egyáltalán nem képzettek, ezért szégyellnek énekelni…
és ezért sem érzik a közös éneklés, a magyar Himnusz kö-
zös éneklésének felemelő hangulatát sem… még!

Nem ismerem a Nemzeti Alaptanterv szövegét, de gyaní-
tom, hogy nem tiltja az iskolai tanulók számára sem a Him-
nusz, sem pedig a Szózat eléneklésének megtanítását, és 
gyakorlását, akár énekórákon… majd nemzeti ünnepeink 
előtt, néhányszori átismétlését, akár osztályfőnöki órákon. 
Ezután az énekkarok, a rendszeresen kórusénekléssel is fel-
lépők, a zenét tanuló fiatalok, és természetesen a pedagó-
gusok, járhatnának élen az éneklésben. Lehetnek „hanga-
dói” a közös himnuszéneklésnek. Így (el)várható, hogy egy 
idő után valamennyi jelenlévő indíttatást érezzen a közös 
éneklésre, ami tapasztalataim szerint többnyire be is követ-
kezik… legközelebb talán 2017. március 15-én!     

Dr. Mátray Árpád 

GONDOLATOK NEMZETI IMÁNKRÓL, A HIMNUSZRÓL…

TÉL VOLT
Évek óta nem tapasztalhattunk ilyen hosszan tartó jeges 

mínuszokat, mint idén januárban. 
Az Ölbői-tó is befagyott, a jég biztonságos vastagságúvá 

hízott, így előkerültek a korcsolyák is. Kicsik és nagyok, ruti-
nosak és rutintalan korcsolyázók is hódoltak a téli sportnak.

Sokak örömére január első napjai a havat is meghozták. 
Egy napig a tél a legszebb arcát mutatta Bábolnán is. A 
közlekedésben nem okozott fennakadásokat, az utcák és 
az utak is járhatóak voltak.  A hóesés ugyan nem tartott so-
káig, de hógolyó gyúrásra alkalmas volt. A hónak a gye-
rekek örültek leginkább, az általános iskolában is hangos 
üdvrivalgással fogadták az első havat. 
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RAKTÁROS
(targoncás, anyagmozgató, árukiadó)

FŰSZEREK

KELLÉKEK

DISZNÓVÁGÁSRA MINDENT EGY HELYEN

WWW.BOLLERBOLT.HU 
  0670/945-2500 

MEGH ÍVÓ

"
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2017. FEBRUÁR 18.  •   19 ÓRA

SZABADID KÖZPONT

A Bábolnai Általános Iskola Szül i Munkaközössége és

Tantestülete szeretettel

meghívja Önt és kedves Családját a

Szülok és
nevelok báljára

MEGHÍVÓ
A Bábolnai Borbarátok Egyesületének

szervezésében,
Bábolna Város Önkormányzata,

és az IKR támogatásával
megrendezésre kerül a

XXIV. hagyományos

Bábolnai Borverseny
Id pont:

2017. február 17. (péntek) 17.00 óra

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

A rendezvény védnökei:
dr. Horváth Klára Bábolna polgármestere

Szaxon J. Attila Bábolna díszpolgára

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!
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A régi temetőt járva láttam egy kis 
asszonykát, aki keservesen sírdogált a 
férje sírjánál. Egy kicsit félve, hogy ta-
pintatlan leszek, azért megkérdeztem 
tőle, hogy miért sír. Igaz, nem olyan 
furcsa, ha valaki sír, hiszen ez az a hely, 
ahol közel vagyunk a szeretteinkhez, 
és végiggondoljuk az együtt töltött 
szép éveket. 

Ezt a kis asszonykát Böröcz József-
nének hívják. Ahogy letörölte elsírt 
könnyeit, még mindig nehezen tudott 
megszólalni. Elpanaszolta, hogy a lelki 
nagy fájdalma mellett milyen erkölcsi 
kár érte, nem annyira anyagi, hanem 
erkölcsi, aminek nincs mértékegysé-
ge. Sorolja, hogy ő minden nap ki-
megy a férje sírjához, és valaki brutális 
módon meggyalázza a férje emlékét, a 
friss virágot ellopják, a koszorún lévő 
gyertyákat eltörik és eldobják, nem 
hagyják, hogy csonkig égjen. Sajnos 
ez nem egyszer fordult elő, egyértelmű 
a károkozás. Mondott neveket, akikkel 
szintén ez a gyalázás megtörtént. Nem 
tudja, ki lehet ez az elvetemült személy. 
Tudtommal nem volt haragosa a fér-
jemnek, jó volt a munkatársaival a vi-
szonya, széles körű baráti kapcsolato-
kat ápolt, soha nem bántott se szóval, 
se cselekedettel senkit.  

Ehhez én azt szeretném hozzá ten-
ni, hogy a városi rang kötelezne min-
denkit, hogy civilizált emberhez méltó-
an élje mindennapjait, de úgy látszik, 
még vannak közülünk olyan szemé-

lyek, akik ezt a normát képtelenek tel-
jesíteni. Tudnia kell, aki ezt teszi, hogy 
a törvény ilyen esetben garázdaság 
címen szigorúan büntet. Szépen kér-
jük azokat a rendes embereket, akik 
emlékezni járnak szeretteik sírjához, 
hogy ha gyanús személyeket látnak, 
kísérjék figyelemmel a mozgásukat. 
Ha ezt a pár mondatot elolvassa az, aki 
ilyet tesz, talán megsajnálja azt a síró 
asszonyt, akinek a férje sírján az em-
lékezés jelképét megrongálták. Hiszen 
úgy is elég nagy a fájdalma, elvesztette 
szerető férjét, örökre nincs többé. 

Azt kívánjuk mi, jó érzésű emberek, 
hogy a temetőbe emlékezni járjunk, ne 
pedig bosszankodni. Ne fordulhasson 
elő, hogy a temető meghitt hangulatát, 
az emlékezést, a békét és a csendet 
egy asszony zokogása törje meg. Egy 
szép gondolat végül: „Inkább tégy a 
sírra, minthogy szakíts róla, mert né-
ked még az élet útján nyílhat ezer ró-
zsa.” 

Ez az asszonyka férje halálának év-
fordulójára emlékezett a sírnál, és a 

következőket mesélte el: „Köztudott, 
hogy a lovakhoz való viszonya is na-
gyon emberi volt, nagyon szerette a lo-
vakat. Amikor már tudta, hogy gyógyít-
hatatlan beteg, megkért, hogy enged-
jem még el, egyszer és utoljára hadd 
búcsúzzon el a lovaktól. Elengedtem, 
de nagyon féltettem, mert már nagyon 
gyenge volt. Mikor hazajött, nagyon 
sírt és elmondta, hogy szörnyű érzés 
kerítette hatalmába, mikor átlépte az 
istálló küszöbét, amit több évtizeden 
át koptatott. A lovával való találkozást 
már csak nehezen tudta elmondani. 
Nagyon fájt a búcsú, átölelte a nyakát, 
megpuszilta az arcát, a sörényét megi-
gazította, és búcsút intett még az is-
tálló kapujából, csak nézték egymást, 
törölgette a könnyeit, ő meg halkan 
nyerített. Tudta, hogy utoljára látja. Ez 
a ló elkísérte férjemet a sírjáig, fegyel-
mezetten hallgatta a gyászszertartást. 
Gondolatban talán emlékezett azokra 
a közös élményekre, ahol mint ló és 
lovas együtt a harsonával több euró-
pai országot megjárva, nagy közönség 
előtt szerepelve, dicsőséget szerezve 
nem csak Bábolnának, hanem az or-
szágnak is.” 

Aki a virágot, a lovakat és a kutyá-
kat szereti, az rossz ember nem lehet. 
Ilyen volt Böröcz József is. 

Jóska, a kedves feleséged hűsége-
sen vigyázza álmaid. Nyugodj béké-
ben, Isten veled!

 Farkas János

EGY SÍRÓ ASSZONYKA PANASZA

A Mérföldkő Turista Csoport idei első túráján 21 bátor – a 
prognosztizált zimankótól nem megijedő, nem influenzás, 
nem tunya – sporttárs tette meg a fél óránál nem sokkal 
hosszabb buszos utazást Tényőig. Innen indultunk el telje-
sítendő a 12 km-es gyalogtúránkat. 

És csodát láttunk: benn az erdőben – ahol kényelmes, 
széles szurdokszerű utakon mentünk dombnak fel/völgy-
nek le –, abszolút szélcsend volt, aminek következménye-
ként szubjektíve még a hideget sem éreztük! Persze, ezt az 
érzést azért támogatta a gyaloglás, a hátizsák cepedlizés 
okozta kimelegedésünk is! Oly annyira, hogy – a megszo-
kottól eltérően – nem is tudtunk a pihenőre kinézett he-
lyeken sokat időzni, mert éreztük testünk hűlését! Le s fel 
sétálva ettük meg a magunkkal hozott tízórait, kortyolta el 
ki-ki a magával hozott italt, olvastuk el a turistáknak kitett 
táblák okosságait, dicsértük társunk orcájának kipirulását, 
aztán – uccu neki – folytattuk utunkat. Az erdőből kiérve a 
kátyús, jégbordás út kissé lassította és nehezítette ugyan a 
tempót, de Sokorópátka határában, a távolban délibábként 
előttünk lebegő Sokoró Vendégház erőt adott a nehézsé-
gek leküzdésére. Megérkezve terített asztal várt minket egy 
különteremben, ahol bekészített forró teát kortyolhatott min-
denki igénye szerint. 

Jó kedvre derülve, nagy kacagások közben 2, az egyéb-
ként egészen elfogadható áron étlapon lévő – levesek, 
édességek elfogyasztása után a már iderendelt buszunkba 
szállva rendben (és hamar) hazaértünk.  Katona László

Februári túránk: A Holdvilág-árok 
önmagában is gyönyörű és izgalmas 
kirándulóhely, a vele kapcsolatos le-
gendák azonban még különlegeseb-
bé teszik. Egyes kutatók úgy tartják, a 

magyar történelem egyik leginkább kultikus helyét jelenti, 
a feltételezések szerint például itt lehetett egykor Attila vá-
rosa. Anonymus krónikájában írja le merre található Árpád 
fejedelemnek a temetkezési helye: ,,Ezután az Úr megtes-
tesülésének kilencszázhetedik esztendejében Árpád vezér 
is elköltözött ebből a világból a Pozsony alatt szerzett sebe-
sülése következtében. Tisztességgel temették őt el egy kis 
folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik alá Attila 
király városába. Egyszersmind ott a magyarok megtérése 
után a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére egyház épült, 
amelyet Fejérnek hívnak.”

Február 25-én ezt az izgalmas helyet keresi fel turista 
csoportunk. Minden érdeklődőt szívesen várunk! 

BÁBOLNÁN VACOGTAK - MI JÓLESŐEN KIMELEGEDTÜNK....
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Február 12-én vasárnap 10.10 rózsafűzér
Évközi 6. vasárnap (Betegek szentsége) 10.45 szentmise
Február 19-én vasárnap 10.10 rózsafűzér
Évközi 7. vasárnap 10.45 szentmise
Február 26-án vasárnap 10.10 rózsafűzér
Évközi 8. vasárnap 10.45 szentmise
Március 5-én vasárnap 10.10 rózsafűzér
Nagyböjt 1. vasárnap (Hamvazkodás) 10.45 szentmise

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

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 19. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 26. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 5. –  Böjt 1. vasárnapja (ÚRVACSORA) 11 óra    
MÁRCIUS 12. –  Böjt 2. vasárnapja 11 óra
MÁRCIUS 19. –  Böjt 3. vasárnapja 11 óra

Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405
                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 19. Vasárnap 15:00 óra
MÁRCIUS 5. 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.2017. január 23-án 18 órai kezdettel  ökumenikus igelitur-

gia volt a bábolnai katolikus templomban. Részt vettek: a 
komáromi Veres József evangélikus lelkész, a nagyigmán-
di Sugár Tamás református lelkész, valamint a helyi Varga 
Imre katolikus plébános, továbbá a komáromi evangélikus 
női énekkar.

A köszöntés után sor került a lelkész urak igehirdetésére, a 
református lelkész úr példaértékű beszédére az 500 éves re-
formációról, a közös imákra, az énekkar gyönyörű énekére.

Istennek legyen hála, hogy együtt imádkoztunk, énekel-
tünk.

Varga Imre bábolnai katolikus plébános úr megköszönte 
a lelkész urak beszédét, hogy jelenlétükkel megtisztelték a 
templomunkat, az énekkar szép énekeit és a hívek jelenlétét.

Reméljük, hogy jövőre is megtartásra kerül a közös igeli-
turgia.

ÖKUMENIKUS IGELITURGIA 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT JÁNOS 

KATOLIKUS TEMPLOMBAN

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS 

2017. február 27. hétfő. a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika 
és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági 
tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok szá-
mára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási 
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyúj-
tandó okmányok kitöltésében.

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd:  8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda:  szünnap
Csüt.:  8:30–12:30, 13:30–15:00
Péntek:  szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája: 

csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyző ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és csütörtökön hivatali 
ügyfélfogadási időben.

Aljegyző ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben, 
amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Házipénztári kifizetések 

megegyeznek az ügyfélfogadási renddel.
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Január közepén elkezdte felkészülési edzéseit a BSE 
megyei első osztályú labdarúgócsapata. Továbbra is 
Birta Gábor edző irányítja a legénységet, aki úgy gon-
dolta, hogy a hosszan tartó hideg ellenére sem vonulnak 
terembe, hanem a sporttelep műfüves pályáján tartják 
edzéseiket. Sajnos a csapatból kevesen vesznek részt 
a munkában, így a mester számára nehéz csapatmun-
kát produkálni. Pedig a labdarúgásban elengedhetetle-
nül fontos, hogy a gárda együtt gyakoroljon, hiszen így 
alakulhat ki a közös gondolkodás, mely eredményre ve-
zethet.

A tavalyihoz hasonlóan idén is beneveztek az MLSZ me-
gyei műfüves téli tornájába. Csapatunk a „C” csoportban 
játszik, eddig három mérkőzésből még egyet sem sikerült 
megnyerni. Az együttes mestere ennek ellenére sem ború-
látó, hiszen ő ilyenkor nem az eredményre, hanem a muta-

tott játékra figyel. Mint mondta, a játék stílusában és szer-
kezetében vélt felfedezni bíztató momentumokat, melyek 
remélhetőleg hasznosak lesznek a bajnokság tavaszi mér-
kőzésein. Az is igaz, hogy felnőtt focistáink közül nem min-
denki vállalja a téli megmérettetést, így Birta Gábor ezúttal 
is a fiatalokra, sőt, gyakran a nagyon fiatalokra számíthat. 
Így kerülhettek helyzetbe az ificsapat játékosai, mint példá-
ul Müller Kristóf, Marcinkó Bálint, vagy Nagy Csaba.

A megye csapatai számára is megnyílt az átigazolási idő-
szak. Tornyos Ferenc szakosztályvezető vágyai közt 2-3 
labdarúgó igazolása szerepelne, ám mindezt jelentősen 
befolyásolja az átigazolási szabályok változása. Eszerint 
bajnokság közben, a téli időszakban csak anyagi térítés el-
lenében lehet játékosokat szerződtetni. Ez viszont függ a 
szakosztály költségvetésétől, így a szakosztály vezetésének 
alaposan meg kell gondolni döntéseit.

LABDARÚGÁS:

TÉLI FELKÉSZÜLÉS NEHÉZSÉGEKKEL

Közel két éve, hogy településünk sportcsarnokában 
edzenek és játsszák mérkőzéseiket a Bőny SE futsalo-
sai. Az eltelt idő alatt Szabó Csaba elnök irányításával 
az alapoktól kezdve építették fel a labdarúgó szakosz-
tályt. Ma már az összes utánpótlás korosztályban képez-
nek és versenyeztetnek fiatalokat. 

Az egyesület vezetője a kezdetektől fogva a bőnyi után-
pótlásra épít, szlogenje szerint a tehetségek Bőnyön van-
nak. A korábbi években a fiatalok helyi lehetőségek híján 
a szomszéd községekben fociztak, mára ez teljesen meg-
változott. Két utánpótlás csapatuk NB I-ben szerepel, ők az 
U17-es és az U20-as gárda. Nagyvárosok komoly együt-
teseinek méltó ellenfelei. Az U17-es gárda eddig tizenegy 
mérkőzést játszott, ebből négy győzelmet arattak, egy dön-
tetlent értek el, hat alkalommal pedig vereséget szenved-
tek. A hat csapatos bajnokságban a tabella harmadik helyét 
foglalják el. Az U20-as korosztályú együttes a fiatalabbak-
hoz hasonlóan szintén hat csapat közül egyelőre a harma-
dik, de ők hét győzelmet szereztek, továbbá egy döntetlen 
és három vereség van a tarsolyukban. Itt jeleskedik a bábol-
nai megyei első osztályú labdarúgócsapat fiatal tehetsége, 
Kovács Máté is. Mindkét gárdát a fiatal és tehetséges edző-
jelölt, az NB I-es futsalcsapat tagja, Zobák Csaba irányítja.

Az NB I-es felnőtt futsal csapat első évadát tölti a legfel-
sőbb osztályban, egyelőre a szezon végére koncentrálnak, 
céljuk a kiesés elkerülése. A téli átigazolási szezon megnyí-
lásával több rutinos játékos igazolását tervezik. Tizennégy 
fordulón át Kénoszt Ferenc edző irányítása mellett küz-
döttek rutinos ellenfeleikkel szemben, eredményeik azon-
ban elmaradtak a várakozásoktól. Tizenhárom vereséggel 
és egy döntetlennel egyelőre sereghajtók, de ahogy Sza-
bó Csaba, a klub vezetője megfogalmazta, a bajnoki sze-
zon rájátszására koncentrálnak, céljuk az NB I-ben maradás 
kiharcolása. A Magyar Kupa fordulóiban valamivel jobban 

kezdett a csapat, de itt sem sikerült bejutni a legjobb négy 
közé. A bajnokságban és a kupában történt várakozáson 
aluli teljesítmény vezette arra Szabó Csaba elnököt, az 
együttes főszponzorát, hogy edzőt váltson. Az új szakveze-
tő Lódi Tamás, aki az ETO Futsal Klub kitűnősége volt, aktív 
labdarúgó korában magyar, sőt, 2009-ben világválogatott is 
volt. Tőle várja a bőnyiek vezetője, hogy kivezesse csapa-
tát a gödörből.

BŐNYI FUTSAL MINDEN KOROSZTÁLYBAN

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással, melyben 
az előző hét eseményeiről készült műsorszámainkat láthatják. Adásainkat 
rendszerint heti híradóval indítjuk, ebben az előző hét eseményeinek rövid 
összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától naponta 11 
és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos 
képújság adás fut a BTV sávján. A képújságban közölt hirdetéseket saját 
honlapunkon is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN
WWW.BTV.HU
– adásaink menüpontban bármelyik műsorszámunkat megtekintheti akár 

hónapokra visszamenően
– képújság menüpontban csatornánkon futó képújságunk tar talmát – hir-

detések, közérdekű, óvoda és iskola, egészségügy, sport és televíziónk 
hírei – nézheti időkorlátozás nélkül

– bábolnai újság menüpontban a Bábolnai Fórum című havonta megjele-
nő önkormányzati lap számait olvashatja

– képtár menüpontban bábolnai eseményekről láthat képeket
– élő adás menüpontban élőben tekintheti meg csatornánkon éppen futó 

adásunkat
– dokumentumok menüpontban olyan hirdetéseket, közleményeket helye-

zünk el, melyek hosszabb tar talma miatt a képújságba nem férnek el
– időjárás menüpontban településünk aktuális és várható időjárásáról tá-

jékozódhat
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Csongrádi Péter testnevelő lab-
darúgói idén is megmérettették 
magukat a diákolimpia teremfoci 
versenyszámában. A második kor-
csoportos diákok – 5-6. osztályo-
sok – körzetükben hét iskola csa-
pata közül jelenleg az első helyen 
állnak, itt a tavaszi folytatásban dől 
majd el a továbbjutás kérdése. A 
7-8. osztályosok versenyében álta-
lános iskolánk gárdája első körben 
január 11-én mérkőzött Bábolnán a 
szőnyi Bozsik iskola és a komáromi 
Petőfi iskola legénységével a területi 
megmérettetésen. Mindkét ellenfél 
kiemelten foglalkozik testnevelés 
órákon labdarúgással, diákjaik közt 
több NB II-es és NB III-as sportoló 
is focizik. Ezért is volt meglepetés, 
hogy iskolásaink először legyőzték 
a Petőfi iskola csapatát, majd dön-
tetlent követően hétméteres rúgá-
sokkal diadalmaskodtak a Bozsik 
iskola gárdája ellen, így első helyen 
jutottak tovább az esztergomi me-
gyei döntőbe.

Itt már a megye városainak általá-
nos iskolás együttesei vártak ellen-
félként focistáinkra. Az oroszlányiak 
ellen nyerni tudtak legényeink, a ta-
taiakkal döntetlent játszottak, majd 
a tatai és a dorogi iskola csapataitól 
vereséget szenvedtek. Ezek az ered-

mények kishíján a harmadik helyre 
rangsorolták legényeinket, csupán 
rosszabb gólarányuk miatt lettek 
negyedikek. Az országos döntőben 
megyénket a dorogi általános isko-
lások képviselhetik, akik kimagasló 
teljesítménnyel lettek a legjobbak. 
Csongrádi Péter testnevelő szerint 
általános iskolás focistáink kitűnően 
teljesítettek, olyan iskolák csapatai 
ellen versengtek, ahol a sport, azon 
belül is a labdarúgás kiemelt szere-
pet tölt be a diákok életében és isko-
lai munkájában.

ISKOLÁSAINK ISKOLÁSAINK 
A DIÁKOLIMPIA VERSENYEIBENA DIÁKOLIMPIA VERSENYEIBEN

TEKE:TEKE:  AZ ELSŐ KÉT FORDULÓAZ ELSŐ KÉT FORDULÓ
Tekéseink számára január 21-én elkezdődtek a baj-

noki szezon tavaszi fordulói. Az NB I-es csapat az Eger 
otthonába látogatott, tőlük az őszi hazai mérkőzésen 
vereséget szenvedtek. A visszavágó sem sikerült job-
ban, együttesünk 6:2 arányban, 135 fás különbséggel 
alulmaradt. A Burián Dávid, Jurics Gergő összeállítású 
ifjúsági csapat viszont hozta formáját, egyértelmű győ-
zelmet arattak. Január utolsó hétvégéjén a második 
helyezett Oroszlány látogatott Bábolnára. Tekéseink ki-
tűnően kezdtek, már az első kör után stabilan vezettek. 
Csupán apróbb megingások tarkították a találkozót, az 
utolsó körben már az sem veszélyeztette a győzelmet, 
hogy a két bábolnai játékos kikapott. Fontos hazai győ-
zelem volt, melyet most az ifjúságiak nem tudtak erősí-

teni, hiszen sem Jurics Gergő, sem pedig Szász László 
nem tudott pontot szerezni. Az NB I-es felnőtt gárda az 
5. helyről várja a folytatást, az ifjúságiak visszaestek a 
2. helyre.

A „B” csapat is megkezdte küzdelmeit, ők első körben 
Gyórón vendégszerepeltek. A csapatpontokat tekintve 
3:3-as végeredmény alakult ki, de a hazai csapat egy 
fával többet dobott, ezért ők kapták a plusz két csapat-
pontot, és övék lett a végső győzelem. Aztán hazai pá-
lyán fogadták a Kunsziget gárdáját, akiket stabil, meg-
győző játékkal vertek 6:2 arányban. A „B” csapat az idei 
első két fordulót követően már a dobogó felé kacsint-
gat, előreléptek a 3. helyre.

Évek óta sikeresen szerepelnek általános iskolánk tanulói tanul-
mányi és sportversenyeken. A diákolimpia versenyszámaiban is 
rendszeresen megmérettetik magukat, a sportágak közül elsősor-
ban az atlétika és a labdarúgás, melyekben kitűnően teljesítenek. 
Legutóbb 2015 májusában arattak sikereket a hegyi futás országos 
döntőjében, illetve teremfociban. 
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BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője / Főszerkesztő és fotók: Hantos Péter
A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759 
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: PINKER Kft . Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.

UTÁNPÓTLÁS TEREMTORNÁKUTÁNPÓTLÁS TEREMTORNÁK
Javában zajlanak a Magyar Lab-

darúgó Szövetség Komárom-Esz-
tergom Megyei Igazgatóságának 
téli utánpótlás teremtornái. Ezek a 
tornák biztosítják a megye utánpót-
láskorú labdarúgói számára a tava-
szi szezonra való felkészülést, illet-
ve a folyamatos versenyeztetést. 

A bábolnai sportcsarnok is rendsze-
res helyszíneként szolgál akár a selej-
tezők, akár a döntők lebonyolításához. 
Január 7-én az U11-es korosztály „A” 
csoportjának 1. fordulóját bonyolítot-
ták itt a helyi gárda részvételével kop-
pánymonostori, kisbéri és etei ellen-
felekkel. A bábolnai csapat ezúttal 11 
évesnél fiatalabb gyermekekkel volt 
kénytelen felvenni a versenyt náluk 
idősebb ellenfeleikkel szemben, így 
inkább a tisztes helytállás és a tapasz-
talatszerzés volt a fő célkitűzés. Fábi-
án Dávid edző elmondta, a csapatból 
négy kiváló tehetség – Panák Bence, 
Füredi Martin, Tóth József és William 
Chigozie – nem játszhatott, mert ők 
már az ETO Futsal Klub játékosai. A 
megyei döntőbe a csoport győztese, 
a Koppánymonostor együttese jutott.

Január 22-én az U19-es korosztály 
selejtezői közül az „E” csoport mérkő-

zései zajlottak Bábolnán. Ifistáinknak 
oroszlányi, etei és banai ellenfelek-
kel kellett megküzdeni a továbbjutás 
érdekében. Legényeink első körben 
6:4-re verték az Oroszlányt, majd ki-
élezett küzdelemben 2:1-es vereséget 
szenvedtek az Ete gárdájától, végül 
8:2 arányban diadalmaskodtak Bana 
ellen. A továbbjutás sajnos nem sike-
rült, ugyanis az Ete együttese 100%-

os teljesítményt ért el, így ők jutottak a 
megyei döntőbe. 

Csongrádi Péter edző jó felkészü-
lésnek tartja a téli teremfocit, melyet 
futsal szabályok szerint rendeznek, de 
az ificsapattal elsősorban a kinti nagy-
pályás bajnokságra koncentrálnak. 
Mint mondta, ezt a korosztályánál fi-
atalabb életkorú gárdát Karvaly Ottó 
edzőtársával együtt sikerült felhozni 
olyan szintre, hogy a bajnokságban 
komoly vetélytársaknak számítanak. 
Az őszi szezont a 7. helyen zárták, de 
edzőik az 5-6. hely valamelyikére vár-
ják a lelkes és tehetséges társaságot.

A két legfiatalabb labdarúgó korosz-
tály is szép eredményeket könyvelhet 
el. Az U9-es focisták egy komáromi 
meghívásnak tettek eleget, a városi 
sportcsarnokban részt vehettek egy 
színvonalas nemzetközi tornán, ahol 
szépen helytálltak. Január 21-én az 
U7-es labdarúgócsapat is Komárom-
ban szerepelt szintén nemzetközi tor-
nán, ahol 12 együttes vett részt Auszt-
riából, Szlovákiából és megyénk több 
városából. Meglepetésre a bábolnai 
focisták egészen a döntőig menetel-
tek, ahol a végső győzelmet is meg-
szerezték.


