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SONKÁT NEM LEHET MEGUNNI

Sonkafesztivál a Magyar Sonkalovagrend szervezésében
A sonka védelmére és népszerűsítésére indult el a Bábolnai Sonkafesztivál, mely az évek alatt keresett rendezvénnyé érett, és ezreket vonzott a húsvétot megelőző hétvégén városunkba. Így volt ez április 8-án és 9-én
is, amikor tömegek keresték fel a lovaspálya melletti területet a hagyományos füstölt áruk vásárát, mely minden
esztendőben a Magyar Sonkalovagrend szervezésében kel életre.
Kozma Szilárd, a szervező és egyben
vendéglátó Bábolna Hús képviseletében
elmondta, céljuk, hogy a hagyományos
füstölésű sonkát népszerűsítsék a vásárlók körében, amit ezúttal idén tizenegy kiállító standján tehettek meg.
– Igyekszünk a sonka védelmében
népszerűsíteni ezt a hagyományos élelmiszert, mert nemcsak az olcsó vákumcsomagolt sonka létezik, hanem hazánk
büszkesége a hagyományokkal bíró,
ízes, tartós füstölt sonka, magyarázta a
magyar sonka mellett voksolva.
A sonkafesztiválon sokasodó tömeg
mindenesetre beigazolta: van igény a
füstölt sonkára, az emberek szívesen
kóstolnak hagyományos ízeket, szívesen
keresik asztalukra a füstölt sonkát. Egy
ilyen sikeres fesztivál után bátran kijelenthető: a vákumcsomagolt termékekkel szemben könnyen
versenybe száll a hagyományos füstölt sonka, de ezen a
fesztiválon a füstöltáruk sora megtalálható minden alkalommal: köztük például kötözött tarja, szalámi, csemege
és paprikás kolbász, és egész sonka is. Az egyéb füstölt
termékek válogatott alapanyagokból készültek: így a sertésen túl mangalicából, szarvasból, nyúlból, sőt még emuból és struccból készült termékeket is láthattunk.
Az árakkal sem túloztak az értékesítők, így sokan ezen
a fesztiválon szerezték be a húsvéti asztalra szánt ünnepi ebédet.
Kozma Szilárd azt is elmondta, ilyenkor a sonka, a tarja és a csülök a legkeresettebb. A kétnapos sonkaünnep
sztárja mégis a sonka volt, melynek felkarolója: a Magyar
Sonkalovagrend idén is borlovagrendek társaságában vonult fel a bábolnai utcákon: hirdetve a minőségi sonkakészítés és borkészítés hazai tradícióit.

Az ünnepélyes felvonulás után eredményhirdetésre került sor a színpadon. Vasárnap délelőtt ugyanis – a szokásokhoz hűen – versenybe szálltak a sonkák, szalámik,
egész és darabolt hústermékek. A benevezett húsárut idén
is szakavatott zsűri bírálta, az elnök szerint azonban az idei
felhozatal elmaradt a korábbi években bemutatott áruk minőségétől.
Opóczky Sándor mesterszakács, a zsűri elnöke úgy fogalmazott: az alapanyagon, a sertés tartásán, az állat nemétől és korától is függ, de nagyon sok múlik a szakavatottságon, hogy ki és hogyan készíti el. Az ízeket a zsír viszi, így a sonkát a zsíros résszel kell enni. Figyelni kell a
vásárlásnál, hogy a sonkát megbízható kereskedőnél keressük, nézzük meg a sonka formáját, szagoljuk meg az illatát, melyből sokminden kiderül a füstölésről, magyarázta
a zsűri elnöke, aki hozzátette: hazánkban húsvét idején divatos a sonka, míg az olaszok élenjáróak a sonkafogyasztásban. Szerinte ezen mindenképpen változtatni kell.
A kiválasztott sonkáknak azonban hírnevet hoz a dobogós eredmény, ez köztudott. Bár minden standnál akadt
bőven vásárló, ez pedig megalapozza, hogy van igény a
fesztiválra.
Debreceni Tibor főszervező elmondta, a Bábolnai Sonkafesztivál országos hírnévvel bír, így, ha az itt szerzett kupát a sonkakészítők és kereskedők kiteszik pultjukra, akkor azt a vásárlók is figyelembe veszik.
A két nap során a vásáron túl szórakoztató programok
vártak az idelátogatókra. A színpadon egymást váltották a
mulatságra okot adó produkciók. A műsorban helyi fellépők is megmutatkoztak.
(A sonkák versenyének eredménylistája megtalálható a
Magyar Sonkalovagrend honlapján.)
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Ö NKORMÁNYZATI
Április 27-én tartotta soros testületi ülését Bábolna önkormányzata. Az
első napirendi pontban tárgyalták a
két ülés közötti fontosabb eseményeket, illetve a lejárt idejű határozatokat, valamint elhangoztak a bizottsági döntések is. Ezek közül említhető,
hogy sor kerül a Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde zöld csoportjához tartozó
mosdó helyiség plafonjának felújítására, magán parkolók kialakítására a régi
malomépület mellett egy bábolnai cég
kérésére. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és a testület is elfogadta a Bábolnát érintő csapadékvíz-elvezetési tanulmánytervet,
ez a település lakott területeire, illetve gazdasági területeire is vonatkozik.
Érinti a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
területeit is, így velük is tárgyal az önkormányzat a lehetőségekről.
A következőkben a szociális rendelet
módosítása került szóba, mellyel már
a márciusi ülésen is foglalkoztak. A
közétkeztetés térítési díjait tárgyalták,
melyeket esetenként korábban túl magas összegben állapítottak meg, így
ezt most módosították. A vendégétkeztetés bruttó 800 forint, így ez lett a legmagasabb térítési díj.
Ezt követően a Bábolnai Televízió
Nonprofit Kft. beszámolója hangzott
el, mely napirendi pontban mérleg- és
eredménykimutatásra is sor került, valamint Hantos Péter ügyvezető beszámolt az elmúlt 25 év munkájáról, és a
jubileumot érintő ünnepség terveiről is.
Ezután a Bábolna Városgazda Kft.
közbeszerzési eljárásának ügyében a
társaság törzstőkéjét ismét megemelték 50 millió forinttal, melyet a négy új
önkormányzati lakás kialakítására fordít majd a cég. A társaság alapító okiratát is módosították, és elfogadták a
közbeszerzési tervét is, valamint rendezték a kft. és az önkormányzat közötti tulajdoni viszonyokat, ugyanis a
megépülő lakások a városgazda tulajdonát képezik majd, azonban a földterület továbbra is az önkormányzaté
marad. Ezt a kérdéskört egy haszonkölcsön-szerződéssel oldották meg.
Ezután közigazgatási szünet elrendelésére került sor a 2017-es évben,
mely szerint a polgármesteri hivatal július 24-29-e között zárva tart.

HÍRADÓ

A Kőrisfa utcában lévő szolgálati lakásokat is érintették, melyek kapcsán
ivóvíz és szennyvízcsatorna közmű
megépítésére árajánlatokat kérnek be
négy cégtől. A Kőrisfa utcában az Aliter-P székhelyének épületével szemben hét telek került kialakításra, ezeket
közművesítik, ivóvíz és szennyvízcsatorna közművekkel látják el. Az áramszolgáltató már végzi a villanyközművek kiépítését, a gáz kiépítését pedig
az érintett gázszolgáltató. A tervek szerint két telekre épül 2-2 ikerlakás, a
fennmaradó öt telket pedig közművesített formában értékesítik majd. A kérdést egyhangúlag támogatta a testület.
Az ülés menetében főépítész alkalmazására irányuló árajánlatokat tárgyaltak meg, döntésük szerint Tóth Tamás főépítészt bízzák meg. Törvényi
előírás alapján ugyanis az önkormányzatoknak főépítészt kell alkalmazniuk,
illetve arculati kézikönyvet kell készíteniük, amely a település képére, épületeinek szabályozásra irányul. Ezzel
együtt a helyi építési szabályzat módosítására is sor kerül majd, melyet a
Pestterv Kft. készít el.
Energiamegtakarítási
intézkedési
terv elkészítésére szóló árajánlatokat
is tárgyalt a testület, mely ugyancsak
egy jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak. Minden önkormányzati tulajdonban lévő épületre kell intézkedési tervet készíteni, amely előírja az energiahatékonysági mutatók javulását eredményező tennivalókat az
épületekben. Bábolna jó helyzetben
van, hiszen az összes épületét felújította, de ennek ellenére kötelező a jogszabály betartása.
Ezután egy újabb telekvásárlási kérelemről döntöttek. Az Akácfa utcában
található az ezer m2 nagyságú telek.
Egyebek napirendi pontban közbeszerzési eljárásokat indítottak meg,
így például a Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde felújítására hirdettek közbeszerzési eljárást. Az intézmény felújítását célzó európai uniós pályázat
ugyanis sikerrel szerepelt, így 60 millió
forintot nyert az önkormányzat erre a
célra. A forrásból megújul a kisóvoda,
tetőszigetelést, hőszigetelést kap az
épület, megtörténik a nyílászárók cseréje, valamint a nagy épületen hőszige-

telési és belső felújítási munkálatok is
indulhatnak. KRESZ park és pancsoló is létesülhet. A pályázat óvodai eszközök beszerzésére is lehetőséget ad.
Szeptember elsejétől a hatodik óvodai
csoport is elindul a pedagógusok tehermentesítése érdekében.
A második közbeszerzési eljárás a
négy bérlakás megépítésére irányult.
Terveik szerint két kétszobás és két
egyszobás lakás kerül kialakításra,
melyeket első körben az önkormányzati dolgozók számára hirdetnek meg,
de természetesen lehetősége lesz a település lakosainak is igénybe venni.
Az utolsó témakör egy pályázattal
kapcsolatos tudnivaló volt, miszerint
az önkormányzat a belügyminisztérium kiírására az egészségügyi központ
villamos berendezéseinek felújítására
nyújt be pályázatot. Az önerőt az önkormányzat biztosítja.
Zárt ajtók mögött tárgyalta a képviselő-testület a zeneiskolával való együttműködés kérdését. A testület megfogalmazta aggályait a magas zeneiskolai tandíjjal kapcsolatosan. Jelen pillanatban 18.850 forintot fizetnek a diákok
félévente, a Banáról és Nagyigmándról
érkező diákok 37.700 Ft-ot. A zeneiskola és az önkormányzat között a vitát
az váltotta ki, hogy Ácson 16.500 Ft-ot
fizetnek a diákok félévente, vagyis különbségek vannak a zeneiskolán belül
is a tandíjak összegében. Most a képviselő-testület úgy döntött, hogy akkor
támogatja a zeneiskolát a jövőben is
ingyenes terembiztosítással, takarítással, rezsiköltségek finanszírozásával,
amennyiben ebben az évben szeptember elsejétől a zeneiskola 8.500 Ft-os
félévenkénti tandíjjal indítja el a tanévet, és újabb díjemelést nem tervez.
A zeneiskola részére május 4-ig szóló
határidőt szabott a testület a döntésre.
Ezután tárgyaltak két földterülettel
kapcsolatos befektetői érdeklődésről, mely kérdés májusban visszatér. A
BSE TAO pályázatát is tárgyalta a testület, miután az egyesület ismét pályázna a sporttelepen elvégzendő felújítási
munkákra. Zárt ülésen vitatott pont volt
a Príma Primissima jelölés is, a testület
egyhangúlag támogatta, hogy népművészet, közművelődés kategóriában a
Cseperedők Néptáncegyüttest jelöljék
a díjra.
www.btv.hu
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12 MILLIÁRDOS TERÜLETFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT
EREDMÉNYÉT HIRDETTÉK KI – BÁBOLNA VÁROSA IS ÉRINTETT

A megyék településein a gazdaság fejlesztése, a területi egyenlőtlenségek mérséklése, a sajátos helyi, térségi igények kezelése, a foglalkoztatás növelése és a népesség megtartása, az életkörülmények javítása mind-mind
szerepel a Terület és Településfejlesztési Operatív Program célkitűzései közt. Komárom-Esztergom megye a TOP
programban élenjáró, hiszen 25,9 milliárd forráskeretre pályázhattak és pályázhatnak a települések 2017-ben is.
A tatabányai megyeházán dr. Völner Pál államtitkár, megyei fejlesztési biztos, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Popovics György megyegyűlési elnök és Bencsik János országgyűlési képviselő tartottak sajtótájékoztatót április 12-én, amikor a megye az önkormányzatokhoz köthető TOP-pályázatok
eredményeit jelenthették be, elsőként az országban.

Míg Völner Pál államtitkár, a Terület
és Településfejlesztési Operatív Program előzményeiről és jelentőségéről,
a bírálatok menetéről foglalt állást, addig Popovics György, a megyegyűlés
elnöke részletesen beszámolt a TOP
megyénket érintő eddigi sikereiről, rávilágított a megye gazdasági helyzetét
erősítő, beérkezett támogatási kérelmek tárházára, vagyis az elnyert forrásokból indítható beruházások irányaira. Tájékoztatójában elmondta: a megye teljes területe érintett, a települések önkormányzatai, szervezetei teljes
összhangban pályáztak. Mint fogalmazott: jelentős fejlesztések kezdődhetnek a megye településein. Megyénk
stabilan az élvonalban szerepel.
2012 őszén kezdődött meg a megyeházán az a tervezési munka, amely
megalapozta a megye számára rendelkezésre álló 25,9 mrd Ft uniós forrás
felhasználását. A közgyűlés 2014 márciusában fogadta el a megyei területfejlesztési koncepciót, majd 2014 őszén a
stratégiai és operatív programot. A tervezéssel párhuzamosan jelentős projektgyűjtési tevékenység is zajlott. A
fejlesztési igények feltérképezése szolgálta a tervezést, de a projektgazdák
is segítséget kaptak ahhoz, hogy igényeik finanszírozására hol nyílik majd
lehetőségük. Az ágazati fejlesztési igényeket a minisztériumok felé is közvetítette a megye. 2015 tavaszára a tervezés új irányt vett, már csak a Területfejlesztés-és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) megyére eső 25,9 milliárd forintjából megvalósítható fejlesztésekre koncentrált. A közgyűlés júniusban fogadta el a Megyei Integrált Te4
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rületi Programot - ez a program rögzíti
az egyes támogatási célokhoz kapcsolódó pénzügyi kereteket, azok ütemezését, a védett keretek kedvezményezetteit és a védett keretek mértékét is.
Az elsőkörös pályázatok 2015 végén
– 2016 elején jelentek meg. A benyújtott pályázatokból 11 esetében már az
elmúlt évben született támogató döntés 3,3 milliárd Ft összegben. Az első
körös pályázatok közül még további
40 támogatási kérelemről születik döntés a következő hónapban, melyek támogatási igénye meghaladja az 5 milliárd Ft-ot.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országygyűlési képviselő választókerületének
fejlődését eredményező beruházásokat említett, melyek alapja TOP-os forrás. Komárom térségének országgyűlési képviselője a beruházások közül
kiemelte a Komárom melletti római város, Brigetió régészeti lelőhelyeinek
feltárását és bemutatását, valamint az
oroszlányi bányászati múzeum fejlesztését.
Dr. Völner Pál, megyei fejlesztési biztos, Esztergom térségének országgyűlési képviselője elmondta, hogy az előző évben elbírált 11 projekt után most
újabb 80 pályázat részesült pozitív elbírálásban. A nyertes pályázatok 49 önkormányzatot és öt egyéb szervezetet

érintenek. Völner Pál Esztergom térségének országgyűlési képviselője jelentősnek nevezte a kerékpárút építését a
város ipari parkjába, Esztergom belvárosának félmilliárd forintos fejlesztését,
valamint a foglalkoztatási paktumot
az esztergomi járásban. Az esztergomi térség számos pályázatát a második fordulóban bírálják el, mint például
a Dobó Gimnázium fejlesztését.
Bencsik János Tata és Tatabánya térségének országgyűlési képviselője kiemelte a tatai termelői piac kialakítását, az új vértesszőlősi bölcsőde építését, valamint a tatai Kőfaragó-ház kézműves és ökoturisztikai centrumként
való hasznosítását.
A megyében a támogatásoknak köszönhetően többek között iparterületeket alakíthatnak ki és fejleszthetnek,
helyi piacok fejlődhetnek, turisztikai látogatóközpontok nyílhatnak meg, a
megye több településén bölcsődék és
óvodák újulnak meg, de közintézmények – iskolák, óvodák, polgármesteri hivatalok, sportlétesítmények, könyvtár – épületenergetikai korszerűsítéseire, egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztésére is sor kerül.
Idén március 31-én megjelentek a
2017. évi TOP-os pályázatok is. A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a településeknek.

Bábolna városa az első körben a Százszorszép Óvoda felújítására nyert
el mintegy 60 millió forintot a TOP-forrásokból. E mellett megújulhat a Köves János út mintegy 115 millió forintból.
– Nagyon örülök annak, hogy a hatvan millió forintot Bábolna meg tudta
nyerni. Ez jó lehetőség arra, hogy az egyébként színvonalas intézményt
még vonzóbbá tudjuk tenni. Nagyon fontos nekünk, hogy Bábolna fejlődjön, és a fiatalok szívesen lakjanak itt. Szeretnénk, ha helyben telepednének le a bábolnai fiatalok, és jönnének városunkba olyan családok, akik
úgy látják, hogy a bábolnai intézményrendszer jól szolgálja civil életüket.
Szívügyem az utak kérdése is. Nagy dolognak tartottam a Nagyigmánd és
Bana közti, Bábolnán is átfutó útszakasz felújítását, és most úgy tűnik az
útprogram tovább folytatódhat. A régi Tárkányi út, vagyis a Köves János
út újulhat meg 115 millió forintból (a labdarúgópályától az ipari parkig).
Bábolnának vannak még döntésre váró pályázatai az első körben, melyek
kapcsán az első félév végén várható döntés, tudtuk meg a bábolnai illetőségű Popovics György megyegyűlési elnöktől.
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EGÉSZSÉGES GYERMEKET SEGÍTETTEK VILÁGRA A BÁBOLNAI MENTŐSÖK

A bábolnai mentőállomás másfél éves működése óta számtalan esettel volt dolguk az
ott szolgálatot teljesítőknek. Rosszullétek, belgyógyászati, szív- és érrendszeri problémák,
balesetek ellátása teszi ki eseteik többségét. Április 5-én a kora reggeli órákban azonban
egy hamarosan meginduló szüléshez riasztották a szolgálatban lévő egységet. Mivel az
eset Bábolnán történt, hamar kiérkeztek a helyszínre, ahol a kismama saját lábán ült be a
mentőbe. Az út során, Győr felé az autópályán Győrszentiván térségében azonban megindult a szülés, és Bányai Gergely Soma mentőápoló Tóth József gépkocsivezető asszisztálásával egészséges lánygyermeket segítettek a világra. A szülés komplikációmentesen,
gyorsan zajlott, miközben megérkezett a komáromi esetkocsi, melynek személyzete szakszerű ellátást követően kórházba szállította a gyermeket és édesanyját.
Nem mindennapos eset a mentőknél, hogy szülésnél segédkezzenek. Amint Tóth József gépkocsivezető lapunknak elmondta, 1991 óta mentőzik, ez a második alkalom, amikor kisbabát segített a világra. Az előző 25 évvel ezelőtt történt, de azóta óriási technikai
fejlődésen ment keresztül gépjárműveik felszereltsége, ezért idejében biztonságosan kórházba tudják juttatni a vajúdó kismamákat. A fiatal ápoló, Zámbori Soma először vezetett
le szülést, kollégái szerint mindent kitűnően, a szakma szabályainak megfelelően csinált.

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS A LAKOSOK VÉDELMÉRE

Egy évben két alkalommal tart egészségügyi szűrővizsgálatokat a Bábolnai Hölgyek Egylete az önkormányzat támogatásával. A tavaszi ingyenes egészségügyi szűrés lehetőségével előzetes jelentkezéssel élhettek mindazok, akik fontosnak tartották az ellenőrzést és a megelőzést saját egészségük védelmében. Tóth Rebeka szervező elmondta, az
áprilisi alkalommal volt érszűkületvizsgálat, EKG, vastagbélszűrés, PSA, vagyis prosztatarák-szűrés, vércukor, vérnyomás és koleszterinszint-szűrés, melyekből talán a legfontosabb a vastagbélszűrés valamint a férfiakat érintő prosztatarák-szűrés. A többi vizsgálat az általános állapotfelmérést
szolgálta. A szervezőtől azt is megtudhattuk, hogy az ingyenes városi szűréseknek mindig nagy haszna van, hiszen
szinte minden alkalommal akadnak olyan páciensek, akiknek esélye nyílik még a komoly problémákat megelőzve kiszűrni a fennálló eltéréseket. Az egyes vizsgálatok hosszasabb időt vettek igénybe, így ezekre előre kellett felkészülni.
A tavaszi szűrésen közel százan jelentek meg, mely létszám
elégedettségre adott okot. A szűréssel egyidejűleg egy tanácsadáson is részt vehettek az érdeklődők, hiszen az önvizsgálat helyes folyamatát igyekeztek bemutatni önkéntes
civilek. A hölgyeknek szóló mellvizsgálat intim dolog és tabunak számít, ezért van, hogy sokan az emlőszűréssel kapcsolatos vizsgálatokról is elmaradnak, pedig az önvizsgálat
életet menthet.
Bernáthné Gerencsér Anett az önvizsgálatot szorgalmazó
tanácsadás kapcsán elmondta, az önvizsgálat önmagában
nagyon kevés, mert a daganatok nagy része csak mammográfiával, ultrahanggal kimutatható. A tanácsadáson jól
hasznosítható információkkal is szolgáltak az önkéntesek,

akik ősszel egy női kerekasztal-beszélgetéssel is igyekeznek felhívni a figyelmet az alattomos betegségre.
Dr. Polyák Zita belgyógyász már évek óta segíti a szűrővizsgálatokat szakmai tapasztalataival. Ezúttal is jól szervezett módon állt a páciensek rendelkezésére. Véleménye
szerint a bábolnai szűrővizsgálatok sikere vitathatatlan, hiszen az előjegyzések is jól működtek és a vizsgálatokon is
sokan megjelentek.
A javasolt szűrővizsgálatok köréből szinte csak a nőgyógyászati és a mammográfiás szűrővizsgálat maradt most
csak el, így szinte teljes körűen tájékozódhattak a helyiek
egészségügyi állapotukról. A magyar egészségügyben a jól
felszerelt háziorvosoknál van lehetőség a szűrések legtöbbjére, de az egyes laborvizsgálatokra általában több időt kell
szánni. A bábolnai szűrés haszna abban rejlett, hogy itt egy
délelőtt során számos általános vizsgálaton részt vehettek
az egészségükkel foglalkozó lakosok.

EGÉSZSÉGNAP

2017. MÁJUS 20-ÁN SZOMBATON, 13–19 ÓRÁIG
BÁBOLNÁN A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
PROGRAMOK:
13:00: MEGNYITÓ
14:00: Genetikai igény szerinti táplálkozás anyagcsere
típus mérés segítségével,
avagy kiút a divatdiéták káoszából c. előadás
15:00: Állapotfelmérés Iván Gabi táplálkozási szakértő
segítségével
18:00: aerobik és életmód tanácsadás
SZTÁRVENDÉG: KATUS ATTILA
TOVÁBBI PROGRAMOK:
• Állapot felmérés Magnetspace testelemző készülék
segítségével
• Neolife étrendkiegészítők bemutatója
• Masszázsok
• Egészség megőrző termékek, mézek, méhészeti termékek,
illóolajok, masszázsolajok vására
• Paleolit sütemények kóstolása és vására
• Gyermekeknek saláta készítés
• Tupperware bemutató
A programok ingyen látogathatók!
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BABAZSÚR: ,,BABAILLATÚ’’ KÖSZÖNTÉS
köztudott, a bábolnai családok kisgyermekei a település jövőjét, a jövő nemzedékét is jelentik.
A polgármester most is ajándékcsomaggal lepte meg a
jelenlévő kisbabás szülőket, és a jövevények számára nyitható Start-számla lehetőségéről is tájékoztatást adott.
2017. január-február-március hónapokban
született csecsemők:
PIJNENBURG EDWIN MARKUS 2017. január 18-án született,

A kisbabás családokat köszöntötte dr. Horváth Klára polgármester a város nevében április 26-án a Polgármesteri
Hivatal dísztermében az úgynevezett Babazsúron. Ezek a
,,babaillatú” köszöntések immár jó ideje visszatérnek a város eseménynaptárába, céljukat pedig egyszerűen összegezhetnénk: a családok megbecsülésének jelképe.
A Babazsúr alkalmával már az idei esztendő első három
hónapjában született apróságok hangja töltötte be a teret.
A meghívottak közül több család távolmaradt, mindez betudható azoknak a nehézségeknek is, ami a gyermekvállalással együtt jár. Ezekért a vállalásokért és áldozatokért
mond minden alkalommal köszönetet a városvezető, hiszen

édesanyja: Nagy Rita,
édesapja: Pijnenburg Wilhelmus Adrianus Johannes.
JÓZSY NIMRÓD 2017. február 6-án született.
édesanyja: Vida Gyöngyi, édesapja: Józsy Géza.
EKE DÁNIEL ZOLTÁN 2017. február 9-én született,
édesanyja: Koczur Nikolett, édesapja: Eke Zoltán.
SZARKA NOA 2017. február 10-én született
Szarka Nikoletta gyermeke.
SZMILEK LEILA 2017. február 17-én látta meg a napvilágot,
édesanyja: Gyuris Lívia, édesapja: Szmilek Richárd.
TÖLTÉSI DÉNES 2017. március elsején született,
édesanyja: Mészáros Kinga, édesapja: Töltési Csaba.
MÉSZÁROS EMMA 2017. március 7-én jött világra
Mészárosné Gergulás Zita és Mészáros Zoltán gyermeke.
OLÁH VIVIEN ÉS OLÁH LILLA 2017. március 30-án születtek,
szüleik: Oláhné Ladányi Nóra és Oláh Imre.

AMIT A MÉHNYAKSZŰRÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES

Az egészség megőrzésének ma már többféle módja ismert. Tudnunk kell azonban, hogy nem elegendő egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és az
alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell egészségi állapotunkat
is, melynek egyik lehetséges módja a szűrővizsgálat. A szűrővizsgálat a betegségek felkutatásának az az aktív módja,
amikor egészségesnek tartott egyéneknél az esetlegesen
rejtett, lappangó megbetegedéseket, vagy az azokat megelőző kóros állapotokat keressük különböző diagnosztikus
eljárásokkal. A lappangó folyamatokat korán felismerve a
betegségek jó eredménnyel gyógyíthatók.
Néhány gondolat a méhnyakszűrésről
A méhnyakrák egyike azon betegségeknek, amelyek
megelőzhetőek, illetve korai stádiumban felismerhetőek. A
kezdeti stádiumban felfedezett elváltozás jó eséllyel kezelhető illetve gyógyítható. A megbetegedés elkerülése érdekében évenként ajánlott a nőgyógyászati szűrővizsgálaton
való részvétel. A vizsgálat során a nőgyógyász szakorvos
egy nagyító (kolposzkóp) segítségével átnézi a méhszáj és
a méhnyak felszínét, majd egy egyszerű eszközzel kenetet, azaz sejtmintát vesz a méhszáj felszínéről, valamint a
méhszáj azon részéből, amely a kolposzkóppal nem látható. A kenetet sejttani laboratóriumba küldik el, ahol azt mikroszkóppal megvizsgálják. Ezzel a fájdalommentes, néhány
percig tartó módszerrel felismerhetők a méhnyak olyan rendellenességei is, amely tüneteket és panaszokat egyáltalán
nem okoz, ám belőle – akár sok-sok évvel később – méhnyakrák alakulhat ki.
A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat behíváson alapul. Azokat a 25-65 év közötti hölgyeket szólítja meg,
akik az elmúlt 3 évben nem vettek részt méhnyakszűrő vizsgálaton.
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Amennyiben a méhnyakszűréssel kapcsolatban további információkat szeretne kapni, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Elérhetőségünk: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály 2800. Tatabánya, Bárdos
László utca 2. Tel: 34/512-720
A méhnyakszűrésben érintett 25 és 65 év közötti bábolnai
hölgylakosok – 766 fő – népegészségügyi célú szűrővizsgálatára az Országos Tisztiorvosi Hivatal 2017. áprilistól megkezdte a behívólevelek postázását.
A BÁBOLNÁHOZ KÖZELEBB ESŐ MÉHNYAKSZŰRŐ
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZAKRENDELÉSEK:
BÁBOLNA - KARDIREX Egészségügyi Központ Bábolna Kft.
Nőgyógyászati Szakrendelés Cím: 2943 Bábolna, Ácsi u. 2.
Érdeklődési telefon: 06-34/369-155/112 vagy 06-34/568-440
KISBÉR - Rendelőintézet Nőgyógyászati Szakrendelés
Cím: 2870 Kisbér, Iskola utca 11.
Időpont egyeztetés: 06-34/352-338
KOMÁROM - Rendelőintézet Nőgyógyászati Szakrendelés
Cím: 2900 Komárom, Beőthy Zsolt u. 4.
Érdeklődési telefon: 06-34/344-080
TATABÁNYA - Szent Borbála Kórház L épület (Kör Pavilon
fsz.) Nőgyógyászati Onkológiai Szakrendelés
Cím: 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
Időpont egyeztetés telefonon: 06-34/515-560; 06-34/515-549
TATA - Nőgyógyászati Szakrendelés
Cím: 2890 Tata, Váralja u. 6.
Érdeklődési telefon: 06-34/586-722, Központ: 34/487-377
A szakrendelők eltérő előjegyzési gyakorlata és fogadó kapacitása miatt minden esetben előzetes telefonos egyeztetés
javasolt.
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A FÖLDET NEM NAGYAPÁINKTÓL ÖRÖKÖLTÜK,
HANEM UNOKÁINKTÓL KAPTUK KÖLCSÖN
Idén április 22-én immár 47 esztendeje indította útjára Denis Haynes amerikai egyetemista a Föld napja elnevezésű
kezdeményezést, mely gyorsan világméretű megmozdulássá nőtte ki magát. E napon számos országban szerveznek
nagyszabású akciókat, melyek célja, hogy felhívják a figyelmet a globális világ problémáira, környezetünk megóvására.
Városunk általános iskolájában kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre. Évközben a tanórákon
foglalkoznak a természetvédelemmel, tavasszal pedig témanap keretében, egész napos programokkal tudatosítják
a környezetvédelem fontosságát.
Idén április 21-ét jelölték ki a Föld napi rendezvényük időpontjául. A programokra hetekkel ezelőtt kezdetét vette a
készülődés, a tanulók pedagógusaikkal a témához kapcsolódó faliújságot készítettek, illetve egy angol órai projekt keretében készült műveiket is kiállították az intézmény aulájában.
A szokatlan áprilisi időjárás nem kedvezett terveiknek, a
szélerőműveknél tervezett szabadtéri verseny helyett az iskola épületén belül valósították meg az eseménydús témanapot.
A programokat a szélerőműpark munkatársa, Lukács
Zsolt előadásával nyitották meg, mely során a szélerőművek működéséről, hasznosságáról szereztek értékes információkat a diákok. Ezután kezdetét vette a verseny, a kü-

lönféle állomásokon a diákok sokszínű feladványokat kaptak. A megoldás során próbára tehették a tanórákon szerzett ismereteiket, a feladatok megoldásakor az állat- és növényvilágban való jártasságuk mellett irodalmi tudásukat
is megcsillogtathatták. A szoros verseny során az ötödik A
osztály, illetve a nyolcadik B osztály bizonyult a legjobbnak.
A Föld napi program eredményesen zárult, sikerrel hívták
fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A gyermekek a mindennapi életben is alkalmazzák az itt megtanult apró dolgokat, melyekkel sokat tehetnek Földünk megóvásáért.

PAPÍRGYŰJTÉS MINDENKI HASZNÁRA

Március 31-én pénteken 12-től 17 óráig papírgyűjtést
szerveztek az általános iskolában. A tavaszi alkalommal ösz-

szegyűlt papír súlya 8456 kg, tudtuk meg az iskola pedagógusától, Veresné Szkocsek Máriától, aki azt is elmondta:
az összegyűjtött papírhulladékot egy megbízott vállalkozó
szállítja el minden alkalommal. Az akcióban az intézmény
mind a 15 osztálya részt vállalt, az osztályok az összegyűjtött papír mennyiségének arányában juthatnak némi bevételhez. A papírgyűjtést nem versenyként hirdették meg, de
mint kiderült a legjobban mégis az 5.a osztály teljesített,
akik 2860 kg papírt tudtak leadni az intézmény udvarán. A
bevételt az iskola osztályai programokra, osztálykiadásokra fordítják.
A papírgyűjtések nemcsak osztályközösséget építő programok, de felhívják a figyelmet a hulladékkezelés és a környezetvédelem fontosságára is. Ez utóbbi fogalmak elengedhetetlen érvényűek a nevelési programjukban.

FELESLEGESBŐL ÚJRA HASZNOSAT

Április 22-e a Föld napja. A Százszorszép Óvoda nevelési programjában különös jelentőséggel bír a környezet, a
természet védelme, ennek apropóján nemcsak rajzban és
mondókákban jelenik meg a környezetet védelmező szemlélet, hanem tettekben is. Ezért április 24-én és 26-án elektronikai és papírhulladék-gyűjtést hirdettek a szülők és a város körében.
Az óvodai kezdeményezés egy évben két alkalommal, tavasszal és ősszel tér vissza az intézménybe, így a tavaszi
akciót sokan kihasználták arra, hogy megszabaduljanak feleslegesen tárolt, elromlott elektronikai berendezéseiktől,
illetve a háztartásokban felgyülemlett papírhulladéktól. Az
elektronikai hulladékot szerződés alapján egy cég egy rög-

zített összegért szállítja el minden alkalommal, így a kezdeményezésből mindenképp profitál az óvoda, hiszen egy minimális bevételhez is jut. Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, az ilyenkor keletkező forrást az óvodai
programokra, kirándulásokra fordítják. Jelentősége azonban nem a bevétel tekintetében van, hanem abban, hogy a
gyerekek már kicsi korban találkoznak a környezettudatos
szemlélettel: azzal a ténnyel, hogy a szemétté, hulladékká
vált tárgyak sok esetben újrahasznosíthatóak, és így nem
terhelik a környezetet. Az óvoda a gyűjtésben sikeresnek
mondhatja magát, hiszen mintegy 4010 kilogramm papírhulladékot gyűjtöttek be és adtak le, és az elektronikai hulladékot is két fuvarral szállították el.
www.btv.hu
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TÁNCOS JÓKEDV A SZÍNPADON

Gálaműsorral ünnepelt a Cseperedők Néptánccsoport
Huszonkét évvel ezelőtt alakult meg városunkban a Cseperedők Néptánccsoport, mely azóta is töretlenül magyar
néphagyományaink örökségét ápolva működik településünk üde színfoltjaként. Tizenhét éve, hogy gálaműsorral
is kedveskedik a formáció a település kulturális életének felpezsdítésére és egyben bemutatkozási lehetőséget
kínálva a csoport valamennyi tagjának. Április 22-én ismét színpadra álltak nagyszabású műsorral a Szabadidőközpontban.
A tánc a lélek rejteknyelve... ezzel a mottóval igyekeztek
az egyetemes tánc szépségét átadni az érdeklődő közönség számára. Kanásztánc, lánykörtánc, csárdás, színes
népviseletek kavalkádja, kalapos ügyességi játék, kerékhajtás, lendületes bot- és csizmakopogás mind-mind elmaradhatatlan velejárója volt a Cseperedők előadásának, két
felvonásban.

– Tanítóink óráin segítettünk kezdetben, majd beletanultunk a tanításba, és ellestünk minden fortélyt. Erika és Sándor fegyelmező szokásai is rajtunk ragadtak, magyarázták
a lányok.
Angyal Zsófia a középsősökkel foglalkozik, ez a csoport
az alaplépéseket már ismeri, így neki talán kicsit könnyebb
dolga van. Tóth Georgina is az oktatók közt immár három
éve. Mint elmondta, jó érzés a gyerekek körében tevékenykedni, Török Sándor és Bors Erika számukra kiváló mintaként, jó példaként szolgáltak.
A Cseperedők Néptánccsoport egy összeszokott társaság, akik elhivatottak a néphagyományok irányába. A néptánc szeretete az, mely ebben a nagyszerű közösségben
tartja őket. Bors Erika vezető úgy fogalmazott, a felnőttek
kitartó munkájáért köszönet jár.
– A tánctól ők is sokat kaptak, ezért szeretik, amit csinálnak, magyarázta.
Török Sándortól megtudtuk, a tánccsoport minden tanév
elején tagokat toboroz, de gyakran szájhagyomány útján
hallanak a szülők a csoport kiemelkedő munkájáról. Öt éves
kortól kapcsolódhatnak a kicsik a táncos formációhoz, akik

Tíz éve, hogy az alapító tagok első neveltjei a fiatalabbakkal is foglalkoznak, így a hagyományok valóban öröklődnek. Ez a lépés a Cseperedők Néptánccsoportban tudatos
volt, hiszen a néptánc oktatását nem lehet egyik pillanatról
a másikra megtanulni, ez hosszú, kitartó, áldozatos munka
eredménye, magyarázta Bors Erika, a csoport egyik alapítója, vezetője.
A fiatalok azonban jól megállják a helyüket nemcsak táncosként, hanem tanítóként is, ezt támasztotta alá a színvonalas bemutatók sora. Szakál Bernadett és Trescsik Hanna
az egyesület alakulása óta tagjai a táncos közösségnek, ők
ma már a kisebbekkel foglalkoznak.
amikor ,,felcseperednek’’ felkerülhetnek a középsősökhöz,
ami mindig egy várva várt folyamat. Berkeikben nem jellemző a lemorzsolódás, így szinte mindig egy kiegyensúlyozott
létszámmal tudnak működni, alkotni. Ez büszkeségre adhat
okot, akárcsak az áprilisi gála szereplőinek bemutatkozása:
a színpadra vitt színes koreográfiák kavalkádja, a fiúk legényes kiállása, a pazar népviseletek és a lányok fonatában a
lobogó szalag látványa, arcukon az elégedett mosoly, ami
tánc közben a legőszintébb. Ezt mind megtapasztalhatta a
bábolnai közönség a gálaműsor alkalmával.
A Cseperedők Néptánccsoport műsorában a magyar
nyelvterület számos tájegységéről szerepeltek koreográfiák: Dunántúltól Erdélyig. A zenei kíséretet a Rojtos együttes
adta. A nívós gálaműsort a közönség – ahogy mindig, most
is megérdemelt módon – hatalmas tapssal jutalmazta.
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MAGÁNSZEMÉLYEK ADÓBEVALLÁSI LEHETŐSÉGEI

A NAV március utolsó hetében megkezdte a papír alapú
adóbevallási tervezetek postázását. Megyénkben mintegy
15 ezer ügyfélkapuval nem rendelkező adózó igényelte
2017. március 16-ig a bevallási tervezete kiküldését.
Május 2-ig tartott az adóbevallási tervezetek postázása megyénkben azoknak, akik azt március 16-ig kérték a NAV-tól.
Akik ezt nem tették meg, május 22-ig már csak személyesen, a
NAV ügyfélszolgálatain kérhetik.
Át kell-e nézni a bevallási tervezetet? A bevallási tervezetet
mindenkinek célszerű átnézni, ugyanis abban nem szerepelnek azok a jövedelmek, amelyekről év közben nem érkezett
adat a NAV-hoz (pl. ingó- és ingatlan értékesítés, ingatlan bérbeadás, stb.). Ugyancsak célszerű a kifizetőtől, munkáltatótól
kapott igazolások adataival összevetni a tervezet sorait, melyet eltérés esetén javítani, kiegészíteni vagy módosítani kell.
Kijavítható-e a tervezet? A kiküldött papír alapú tervezetet
átírni nem lehet. Javításra, kiegészítésre – kizárólag a 16SZJA
jelű bevallás benyújtásával van mód.
Kér-e további adatokat a NAV? Ha a NAV kér kiegészítést
az adózótól, akkor a tervezethez mellékelünk egy kiegészítő
nyilatkozatot (16SZJAK). A kiegészítő nyilatkozat kitöltésére
akkor kerülhet sor, ha a magánszemély visszaigénylésre jogosult és pl. bankszámlaadatra van szükségünk. Amennyiben a
befizetendő adó nem haladja meg a 200 ezer forintot, lehetőség van 2-6 havi automatikus és pótlékmentes részletfizetésre.
Előfordulhat, hogy a magánszemély több önkéntes pénztárba teljesített befizetést az elmúlt évben, ilyenkor szintén nyilatkozni kell, hogy melyikbe kéri a visszatérítést.
Mi történik akkor, ha a magánszemély semmit nem tesz,
nem nézi át a tervezetet? A tervezet május 22-én automatikusan adóbevallássá válik. A magánszemély felelőssége, hogy a
bevallássá vált tervezet a korrekt adatokat tartalmazza.
Az ügyfélkapuval rendelkezők. Az ügyfélkapuval rendelkezők figyelmét felhívnám, hogy sokan nem tekintették meg
bevallási tervezetüket, pedig visszaigénylő adót tartalmaz.
Ugyanez igaz az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba,

ÁPRILIS 18-TÓL MEGVÁLTOZOTT A NAV TATABÁNYAI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVATARTÁSA

2017. április 18-tól a NAV Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága tatabányai központi
ügyfélszolgálata (Tatabánya Komáromi út 42.)
az alábbiak szerint tart nyitva:
hétfőn 8:30-tól 18 óráig
kedden 8:30-tól 12 óráig
szerdán 8:30-tól 18 óráig
csütörtökön 8:30-tól 12 óráig
pénteken 8:30-tól 11:30-ig
Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje
a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) is megtekinthető.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2017. május 29-én hétfőn a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és
Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

nyugdíjpénztárba befizetést teljesítőkre is. Ha előbb jóváhagyják, a NAV előbb utal. A befizetendő adót tartalmazó bevallás
jóváhagyása esetén is csak május 22-ig kell megfizetni az
szja-t, vagy az előbb említett 2-6 havi pótlékmentes részletfizetés választható.
Hogy lehet az 1 százalékról rendelkezni? Aki adóbevallást
ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 16SZJA jelű bevallás
EGYSZA lapja) kitöltésével rendelkezhet. Természetesen aki
ügyfélkapuval rendelkezik és a bevallási tervezetét online felületen hagyja jóvá, az is tud az szja 1+1 százalékáról rendelkezni. A munkáltatói elszámolást választók a munkáltatóhoz május
10-ig adják le a nyilatkozatot. A magánszemély a rendelkező
nyilatkozaton jelezheti azon döntését, hogy a nevét és postai,
illetve elektronikus levelezési címét az általa kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az egy százalékos
felajánlás a magánszemélynek nem kerül semmibe, de a fizetendő szja-t a határidőig be is kell fizetni, mert a NAV csak így
utalhat.
Mi történik a fel nem ajánlott egy százalékokkal? Az államkasszában marad. Az adóhivatal munkatársai segítséget
nyújtanak ügyfélszolgálati időben személyesen, vagy a 06-4020-21-22 telefonszámon. A telefonon történő egyeztetés regisztrációhoz kötött (TEL adatlap kitöltése és beküldése után),
ügyfél azonosító számmal lehetséges.

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS A NAV-NÁL

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának tatabányai központi ügyfélszolgálata (Tatabánya, Komáromi út 42.) 2017. május 2-től május
22-ig a személyijövedelemadó-bevallás közelgő határideje miatt a rendes ügyfélfogadáson túl hosszított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket.

A tatabányai központi ügyfélszolgálaton:
hétfőtől csütörtökig 8:30-18:00, pénteken 8:30-11:30
Május 19-én (pénteken) egész nap, 8:30-tól 18 óráig
tart nyitva a központi ügyfélszolgálat.

ÁRAMSZÜNET

Az E.ON 2017. május 19-én 08:30 és 15:00 óra
között – időjárástól függően – áramszünetet tart az alábbi
területeken:
– Marek utca 1-21. és 2-22. szám,
– Cserháti S. utca 2-22. és 1-23. szám,
– Tessedik S. u. 1-25 és 2-24. szám,
– Mező u. 1-25. és 2-24. szám,
– Kossuth L. u. 2-22. és 1-43. szám,
– Szabadidő Központ,
– Wesselényi M. utca 40.,
– Mészáros u. 28-30-32-34. szám
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük szíves
megértésüket!
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet,
hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott
áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött - a
leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás
előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a
helyileg illetékes régió telefonszámán teheti meg: Tatabányai régióközpont +36/34/513-802.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
www.btv.hu
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RÉGI ÓVODÁSOK TALÁLKOZÓJÁN

Jól bevált, kedves hagyomány a “régi ovisok találkozója” a Százszorszép Óvodában. Baráth Gáborné óvodapedagógus évről évre, immár 25 esztendeje visszavárja
egykori óvodásait csoportjába, hogy egy szép napot
együtt töltsenek a tavaszi szünetben. Az idén április 18án lehettek ismét az óvoda vendégei a már iskolás gyerkőcök. A gyerekek először a csoportszobában keresték meg

a jól ismert, egykor szeretett óvodai játékokat. A nosztalgia
jegyében sokat beszélgettek a vendéglátó óvónővel és egymással is. Persze a közös játék sem maradhatott el, mely
akkoriban a mindennapi elfoglaltságot jelentette.
Baráth Gáborné Kati néni nem véletlenül őrzi a régi hagyományt, hiszen mint elmondta, az első találkozót egykor
az egyik óvodása kérésére rendezték meg. Azóta kétség
sem merült fel: egyértelmű, hogy ez a visszahívásos alkalom minden gyermek számára várt alkalom. Ezúttal Kati
néni korábbi óvónő-társát is sikerült meginvitálnia, aki kisbabáját is elhozta a találkozóra.
Az óvodai emlékek ilyenkor gyorsan felszínre törnek, szinte minden gyermeknek van az óvodához köthető szép emléke, melyeket szívesen öntenek szavakba. Ma már ez is
könnyebben megy, mint egykor….
Az óvodalátogatás alkalmán a kisiskolások nagy örömmel
néznek végig a csoportszobán, a játékokon, a mára már kicsinek tűnő kisszékeken és asztalokon, a régi építőkockán
és babákon.
A nosztalgia jegyében megszervezett óvodai találkozó végül az udvaron játékkal zárult.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS KREATÍVAN

Már a húsvéti ünnepekre hangolódván nyitotta meg kapuit április
4-én a Százszorszép Óvoda emeleti galériájának új kiállítása. Ezúttal Pirik Lászlóné alkotásait tekinthették meg az apróságok.
A tavaszi színekben pompázó tárlat könnyen megtévesztette a kíváncsi gyermekeket, hiszen az első pillantásra vesszőfonással készült kosárkák, dísztárgyak valójában egyszerű újságpapírból születtek. Az alkotó egy rögtönzött bemutatóval is kedveskedett a csöppségeknek, akik
csodálattal figyelték, hogyan lesz a könnyen elszakítható papírdarabból
masszív, mindennapi használatra is alkalmas kosárka.
Pirik Lászlóné évek óta foglalkozik a vesszőfonáshoz hasonló technikával. A világháló segítségével képezte tovább magát, elsajátította a
módszer minden csínját-bínját. A jól megtekert papírcsíkból elkészített tárgyak mindennapi használat közben is megállják
a helyüket. Alapanyaggal ismerősei bőségesen ellátják, a szabadidő hasznos eltöltése mellett a papírfonás az újrahasznosítás fontosságára is felhívja a figyelmet. Alkotásai városunk Termelői piacán is hónapról-hónapra nagy sikert aratnak,
szemet gyönyörködtető és hasznos portékákkal várja az érdeklődőket.

APRÓ CSODÁK FONALBÓL

Április 8-án mini állatkertté változott a Bábolnai Helytörténeti Gyűjtemény földszinti helyisége, ugyanis ekkor nyitotta meg kapuit Állatok világa címmel Józsy Judit horgolt állatkákból összeállított kiállítása. Az installáció a világ különböző részein élő állatfajok sokaságát mutatta be az
érdeklődőknek, természetesen fonalból elkészítve. A tárlatot Schulmann
Istvánné népi iparművész ajánlotta a jelenlévőknek.
Józsy Judit alkotásai nem ismeretlenek a helyi lakosok számára, hiszen az adventi vásáron rendszeresen találkozhatnak különféle horgolt
figuráival. Judit nagymamájától tanulta a horgolás művészetét, majd
megismerkedett az úgynevezett amigurumi technikával. A japán eredetű
elnevezés horgolt vagy kitömött játékfigurát takar, a módszer hamar elterjedt a kézimunkát kedvelők körében. Az összesen 35 állatkából álló tárlat jól megtervezett tematika szerint kalauzolja
el az érdeklődőket a sarkvidékek, az erdők, a dzsungel vagy éppen a szavannák állatvilágába. A dekoráció is hűen idézi
a különböző állatok természetes környezetét. A mini róka, kolibri, pingvinek, jegesmedve, kígyó és számos egyéb állatka
december óta készült. A legkisebb egy-két órás munkát, míg a legnagyobb, életnagyságú bagoly három napi horgolást
vett igénybe.
Az installáció nagy sikert aratott, április 28-ig, előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető a Helytörténeti Gyűjtemény
épületében. Judit már készül a következő kiállításra, legközelebb a legnépszerűbb meseszereplőket eleveníti fel, természetesen fonalból.
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KÖLTÉSZET NAPJA VERSEKKEL ÉS ZENÉVEL
József Attila születésnapján ünnepeljük minden esztendőben a Költészet napját, mely magyar kultúránk egyik
meghatározó jelentőségű jeles napja. Ez alkalomból Versek-Dalok Kifordítva címmel Balogh Attila - Gelle László és
Homoki László hármasa adtak irodalmi zenés műsort az általános iskola művészeti termében. Előadásukban azt boncolgatták, hogy van-e különbség a vers, vagyis a költemény
és a dalszöveg között. Ilyen formán számos megzenésített
művet szólaltattak meg sajátos tálalásban, saját megzenésítésben. Akadtak ismert zeneművek, slágerek is, melyeket
azonban prózában adaptáltak. A három előadó könnyűzenei alkalmára sajnos, csak kevesen látogattak el, aki azonban végighallgatta koncertjüket, az nem csalódott sem az
előadókban, sem pedig hazánk közkincseiben, a magyar
szerzők költeményeiben sem.
Balogh Attila énekestől megtudtuk, az irodalmi-zenész
trió a közösen született gondolatokat közösen zenésíti meg,
és a már létező dalszövegek újragondolása is csapatmunka

berkeikben. A repertoárt is közösen állítják össze: a magyar
költészet sokoldalú és színes, rendkívül gazdag, így a választás mindig az értékek mentén valósul meg.
A versfeldolgozásokból álló műsorban a klasszikus irodalmi műveket és kortárs alkotásokat is bemutattak a közönségnek. A Költészet napja alkalmán a verses zenés barangolás a valaha volt szerzőknek is emléket állított.

ROCK AND ROLL, UTCABÁL...

A ‘60-as, ‘70-es évek népszerű slágerei csendültek fel április 20-án a Szabadidőközpontban, ahol a Made in Hungária című musicalt tekinthették meg városunk lakói a Magyarock Dalszínház előadásában.
A komáromi társulat nem ismeretlen a bábolnai közönség számára, színvonalas produkcióikkal a helyi kulturális
rendezvények visszatérő vendégei. Vizeli Csaba, a Magyarock Dalszínház Egyesület elnöke lapunknak elárulta,
már 15 évvel ezelőtt, színházuk alapításakor eltökélték,
hogy a magyar kultúrához, a magyarság életéhez kapcso-

lódó darabokat igyekeznek színpadra vinni. A komoly, történelmi eseményeket feldolgozó műveken kívül a szórakoztató előadások is repertoárjuk részei.
A Fenyő Miklós életét feldolgozó musical mindenki által
ismert slágereivel, szellemes párbeszédeivel hamar belopta
magát a nézőközönség szívébe. A humoros, olykor romantikus vagy éppen drámai jelenetek sorát a Hungária együttes népszerű dalai fűzik össze, így a közönségnek nehéz
megállnia, hogy táncra perdüljön. Nem véletlen, hogy a
2009-es bemutató óta töretlen sikerrel utazták körbe vele
egész Magyarországot.
A bábolnai előadás – mely belépőjegyeit a könyvtárban,
térítésmentesen vehették át az érdeklődők – főbb szerepeiben Másik Lehelt, Kuczmann Ágnest, Végh Edinát, Balogh Attilát, illetve természetesen a Magyarock Dalszínház
tánckarát láthatták. A telt házas produkció osztatlan sikert
aratott mind az idősebb, mind pedig a fiatalabb korosztály
körében, a helyi közönség a darab végén hosszú percekig
tartó vastapssal hálálta meg a felhőtlen szórakozást nyújtó
műsort.

HAZAI VERSMONDÓ SIKER A BALATON PARTJÁN

Bábolnai sikernek örülhettünk április végén, ekkor rendezték meg ugyanis a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok és szólisták VII. Balatonfüredi ,,Életet az éveknek’’
országos fesztivált, melyről Kós Ferencné
díszoklevéllel térhetett haza.
Anikó néni versszavaló tehetségét hazai
berkekben már többször megcsillogtatta,
az Idősek Klubja által szervezett rendezvények rendszeres fellépője, illetve a Győrben
megrendezett nyugdíjas Ki mit tud? versenyen az országos döntőbe is eljutott, szép
eredményeket elérve. Gyermekkora óta
szenvedélye az irodalom, a szavalás szeretete. Tálentumát folyamatosan fejleszti, a

versek kiválasztásában a hozzá közel állók
is segítik. A füredi megmérettetésre Veresné Szkocsek Mária tanárnő segítségével
készült, választásuk Juhász Gyula: Trianon
című művére esett. A felkészülés során Anikó néni eljárt az Anonim drámacsoport próbáira, ahol a csoport vezetője elsősorban a
beszéd közbeni levegővétel tudatos beosztására helyezte a hangsúlyt, illetve fonetikai
gyakorlatokkal igyekeztek e komoly mű
előadásmódját magas szintre emelni.
A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét,
hisz Anikó néni szavalata mind a közönség,
mind pedig a szakértő zsűri körében nagy
sikert aratott.
www.btv.hu
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Kedves Olvasó! Hirtelen, szeszélyesen, sok-sok virágillattal érkezett a május. S vele az év egyik legszebb
napja, a hónap első vasárnapja: anyák napja. Írók, költők
vallottak, vallanak az anyaságról,arról a különleges szerepről, amit csak egy nő élhet meg igazán. Eszterházy Péter így
ír erről: ,,Az anyák olyanok, hogy maminak szólítjuk őket,
meleg a nyakuk meg a válluk, ahová a fejünket fúrjuk, és
jó szaguk van. Az anyák mindig (mindenkor, bármikor etc.)
velünk foglalatoskodnak, állandóan rajtunk tartják a szemüket, és ettől láthatóan boldogok. Boldogok. A szemük színe
olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a
Nap. Nevetős szemük mélyén – később – meglátjuk a szomorúságot is, az állandó, kiapadhatatlan és eltörülhetetlen
fájdalmat, amelyről nem tudjuk, mire vonatkozik, hacsak
nem magára a nevetésre. Enni adnak, inni adnak, puszit

DEBORAH SHOUSE:
Mami! – kiáltja egy kislányhang a
zsúfolt bevásárlóközpontban. Arra fordulok, és ugyanezt teszi nagyon sok
asszony. Nem jelent semmit, hogy
egyedül jöttem az üzletbe, hogy a lányaim sokkal idősebbek, mint a hangocska tulajdonosa, és biztonságban
ücsörögnek az iskolában. Amikor a
„Mami” kiáltást hallom, azonnal tettre
készen figyelek.
Mami: mi minden van ebben a négy
betűben. A mami nemzetközi szó, az
üzenetek és kívánságok morzejelzése.
Mami! A hang beszivárog legmélyebb álmomba. Elejtette a cumiját,
kitakarózott…. bebotorkálok a szobájába, visszaadom a cumit, betakarom,belehajolok a bölcsőbe, megpuszilom,
és a fülébe suttogom, hogy szeretem
.Csukott szemmel visszavándorlok az
ágyba, nincs szükségem világításra,
jól ismerem az utat.
– Mami! – a szó a hátamba döf, amikor elhajtok a város legjobb iskolájából, onnan, ahol magas színvonalú az
oktatás,ahol a legjobb tanárok tanítanak, ahol a gyerekek érdekes dolgokat tanulnak, de nincsenek túlterhelve.
Mégis szinte fáj, amikor kilépek ebből
az épületből, és zokogok, mintha a kicsinyemet rossz helyen hagytam volna
magára. Az autóm bukdácsol a forgalomban, vissza akar fordulni, hogy kimentsem a gyerekemet a börtönéből.
Amint beérek a munkahelyemre, felhívom az iskolát, s miközben tárcsázom
a számot, már a sírását hallom.
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adnak. (...) Vagy arra ébredünk, hogy ülnek az ágyunk szélén, és fogják a kezünket. Vagy pihekönnyű tenyerüket a
mellkasunkhoz tartják, a szívverésünkön, és így ébredünk.
Akárhogy is, amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti
be az egész látható teret. A világot. Később lesz egy rövid
szakasz, amikor nem szeretjük (a falnak megyünk tőle), ha
hozzánk érnek. Nem kell ezt kimondanunk, tudni fogják,
érezni, és megtorpannak az ajtóban, ezt még mi nem látjuk,
és azt sem, hogy onnét hosszan és kedvtelve kémlelnek
minket.”
Kedves édesanyák, nagymamák, dédmamák! Szeretettel ajánlom figyelmükbe a következő novellát, amely a
magyar író gondolatait fejti ki a hétköznapok nyelvén.
Veresné Szkocsek Mária

A LEGFONTOSABB SZÓ

– Ó, minden rendben van, Jessica
abban a pillanatban abbahagyta a sírást, amint maga elment – hangzik a
vonal túlsó végéről.
A szótár meghatározása szerint a
mami az anya megszólítása. A gyerekeim azonban úgy használják ezt a
szót, mintha sokkal több jelentése lenne.
Sarah négyéves, és ezt kiáltja: Maaami! Tudom, hogy nem sikerült begombolnia a blúzát vagy beakadt a cipzárja.
A hétesztendő Jeni vádló hangon
kiabálja: Moomi! Nem találja a fél zokniját, és természetesen ezért is én vagyok a felelős. Jessica hangja az évek
során folyton változik, és egyre árnyaltabban fejezi ki magát. Olyan édesen
hangzik a mami, amikor kéri, hogy vasaljam ki a sárga szoknyáját
Sarah most tizenhárom éves. Késve indul a suliba, s miközben félig elharapva a szót, kinyögi: Ma…! Ez azt
jelenti: új ruhát szeretnék, nem lehet
ezekben a rongyokban járni.
Jessica már saját autón jár iskolába.
a mami így fordítható le.
– Kölcsönadnád az új selyemblúzodat?
– Mami! – kopogtat be reggel az ajtón. Felismerem hangjában a bánatot.
– Segítsek legépelni a dolgozatodat?
– kérdezem, miközben gyorsan felkelek, ahogy mindig tettem, amikor segítségre volt szüksége.

Egy halom történelemkönyvet szorongat, bólint, és zokogásban tör ki.
– Már nem szeretem Johnt! – mondja. Szavait félig elmossa a sírás. Dühös
rám, és én nem tudom, miért, nem beszél velem, és…
Átkarolom, kivezetem a konyhába.
Teát főzök, átnyújtok neki egy csomag
zsebkendőt, és várom, hogy beszélni
kezdjen. Egyik felem meg akarja védeni a gyermekemet a kegyetlen vadállatoktól, a másik felem érzi, abból
merít erőt, ha tapasztal, ha megtanulja
megérteni az életében fontos szerepet
játszó embereket.
– Mami, mit csináljak?
A szó úgy hatol a szívembe, mint egy
nyílvessző. Szeretném, ha a válasz
egyszerű lenne. Ha megtalálhatnám a
zoknit, ha kivasalhatnám a szoknyát,
kölcsönadhatnék egy blúzt, ha megint
én lehetnék a mentőöv.
Kimerültem. Belefáradtam a felelősségbe, belefáradtam abba, hogy felnőtt vagyok. A barátaim együttéreznek
velem, beszélek a bátyámmal, aztán
tárcsázom a számot, amelyet felhívtam
a főiskoláról, a németországi ikerházból, az otthonok és a lakások egész
sorából.
– Halló! – szól a telefonba egy bizonytalan, rekedt hang.
– Mami? – kérdezem.
– Drágám, jól vagy? – mondja anyám.
Ez minden, amit hallani akartam.
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ALKOTÓDÉLUTÁNOK

ÚJ CSOPORT IS INDULHAT

SZERDÁRÓL SZERDÁRA

AZ ÓVODÁBAN

Szerdánként a városi könyvtár épületében Gyermekkuckó
foglalkozások várják a kézművességet kedvelő gyerekeket,
családokat. A szerdai alkalmak általában jeles napokhoz
igazodnak, így nemrég a húsvéttal foglalkoztak, majd a következő héten már álomfogókat készítettek. Tóth Erzsébet
január óta foglalkozik a klubba érkező alkotókkal, az alkalmakra mindig nagy lelkesedéssel készül.

Április 24-én és 25-én beiratkozással foglalkoztak a Százszorszép Óvodában. Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, előzetesen a védőnőnél is tájékozódott a
lehetséges érintettekről. A két nap során 13 kisgyermeket
írattak be a szülők, köztük egy középső csoportos és egy
nagycsoportos is van. Tizenegy kisgyermek kiscsoportosként kezdi szeptemberben a nevelési évet, hozzájuk a
bölcsődéből is érkezik még nyolc nebuló. Jelenleg úgy tűnik, szeptemberben a Kék csoport 19 fővel indul. A bölcsődéből átvett gyerekek helye tehát megüresedik, ezekre a
helyekre is beíratták már a csöppségeket a szülők. Várólistára nem kell számítani. Ugyan törvény adta lehetőség,
de a szülők általában nem marasztalják a bölcsődében a
kicsiket, ha szeptembert követően töltik be a harmadik életévüket. Az óvodai érettség kérdését a szülők gyakran érzelmi kérdésként kezelik. A bölcsődéből érkező gyerekek
azonban rendszerint könnyen illeszkednek be az óvodai közösségbe. Lipótné Horák Valéria intézményvezető azonban
megnyugtat mindenkit, a Százszorszép Óvodában minden
gyermeknek kiváló helye van, ráadásul – a tehermentesítés
érdekében – az óvoda a jövőben hat csoportosra bővül.

Mint elmondta, közel öt esztendeje foglalkozik különböző kézműves tevékenységekkel, többek közt papírfonással,
gyékényfonással, illetve újabban a harisnyavirág-készítés is
foglalkoztatja.
A Gyermekkuckó iránt érdeklődők közt egészen kicsiket
is köszönthetett már Erzsébet, és elmondta, hogy 14 éves
korig sokan megfordultak már a kreatív foglalkozáson. Az
alkalmak sikerességét bizonyítja, hogy sokszor kifutnak a
meghatározott időkeretből.
A kézműves délutánok mindig jó hangulatban telnek, általában egy megszokott csapattal, akikhez mindig kapcsolódnak újak. Az alkotó közösség miközben elsajátíthatja az
egyes kézműves technikákat, jóízű beszélgetések közepette ismerheti meg egymást.
A foglalkozás vezetője mindig ügyel arra, hogy részletesen megmutassa az egyes kézműves lépéseket, mozzanatokat, hogy azokat a gyerekek a későbbiekben otthon is
bármikor meg tudják csinálni. A foglalkozásokon készített
tárgyakat a gyerekek hazavihetik, és előszeretettel lepik
meg vele szüleiket, ismerőseiket. Legutóbb álomfogót készítettek, melynek funkcióját is megismerhették a gyerekek
a foglalkozás alkalmával.

TERMELŐI PIAC
A SONKAFESZTIVÁL IDEJÉN

Kissé hűvös tavaszi napon, április 8-án tért vissza városunkba a termelői piac, amit a Bábolnai Hölgyek Egylete
szervez annak elindulása óta. Az áprilisban visszatérő alkalom a sonkafesztivál nyitányával is egybecsengett, így a
szombati nap remek indításaként is szolgált mindazoknak,
akik vállalták a koránkelést a minőségi áruk beszerzése érdekében. Hiszen valójában a termelői piac az egészséges
ételek és alapanyagok portája, ...egy olyan hely, ahol mindig
találni kézműves sajtot, füstölt húsárut, házi tojást, lekvárt és
szörpöt, szezonális termékeket: így tavasszal például virágot. Elmondható, hogy a standoknál álló termelők igyekeznek az igények alapján feltölteni asztalukat. Gyakran előfordul az is, hogy hónapról hónapra kérésre hozzák magukkal
különlegességnek számító ínyencségeiket, portékáikat. A
piac igazi közösségi terep, ahol egy jóízű beszélgetésben is
része lehet bárkinek, amellett, hogy kifogástalan minőségű
vásárfiákkal is gazdagodhat.
www.btv.hu
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70 SZÁL VIRÁG A SZÜLETÉSNAPOSNAK

Meglepetésre készültek április
28-án délután a sportcsarnokban
a legifjabb labdarúgó palánták.
A hét és kilenc éves korosztály
focistái szüleik és edzőik szervezőmunkájának köszönhetően az
edzés végén Ági nénit köszöntötték 70. születésnapja alkalmából.
Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka nem kizárólag az intézmény felügyeletével, rendjével,
csinosításával foglalkozik. Aktív
tevékenysége során kézilabda- és labdarúgótornákat, majálist és sok egyéb sporthoz kapcsolódó programot szervez
gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Szívéhez leginkább
a gyermekek állnak közel, kedvencei az U7-es és U9-es focisták. Edzéseik, mérkőzéseik során ott serénykedik mel-

lettük, segít öltözködni, a szerelést rendben tartani, elkíséri őket
vidéki szerepléseikre. Ági néni az
edzők nélkülözhetetlen segítője.
Az apróságok szülei ezért arra
gondoltak, születésnapja alkalmából meglepik őt. Az edzés végén megható pillanatokra került
sor, amikor az apróságok, kezükben 70 szál virággal felköszöntötték a megilletődöttségtől szóhoz
jutni sem tudó ünnepeltet. Csongrádi Péter edző plakettet nyújtott át a szülinaposnak, majd
dr. Horváth Klára polgármester is virágcsokorral köszöntötte
Szilágyi Ágnest. Természetesen a focipályát formázó hatalmas torta sem maradhatott el, amit az ünnepelt megosztott
kedvenceivel.

HITELPROGRAM AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGÉRT

Megjelent a GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázati felhívás
a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram.
A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai
beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása
a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. A kölcsön típusa éven túli
lejáratú kölcsön.
Támogatható tevékenységek:
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben ismertetett tűzterjedés elleni
gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a helyi építésügyi hatóság előírásai alapján);
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje /
energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló
vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag
másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt
támogatható);
4. az épület közös használatú gépészeti rendszereinek
(elektromos berendezések és a szellőztető rendszer
berendezései) korszerűsítése vagy cseréje;
5. fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében).
6. fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok
esetében.
7. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések
cseréje korszerűbb rendszerre;
8. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése;
9. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel
együtt támogatható)
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
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1. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében
támogatható a meglévő fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint.
2. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használati melegvíz-rendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó,
megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az
alábbiak szerint.
3. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint.
Az ország elmaradott régióiban 105,2 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre lakóépületek energetikai korszerűsítésére. Ugyanakkor a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott kölcsön összesen nem haladhatja
meg a keretösszeg 25 %-át, azaz 26,3 milliárd forintot. A
felvehető hitel 0 %-os kölcsön lakásonként. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.
Kölcsönfelvevők köre:
• magánszemélyek
• társasházak
• lakásszövetkezetek
Kölcsön összege:
• Természetes személy kölcsönfelvevőként minimum
500 000 forint, maximum 10 millió forint.
• Társasház vagy lakásszövetkezet esetében társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum
500 000 forint, maximum 7 millió forint lehet.
Önerő:
Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
A hitelkérelmeket 2017. április 24-től lehet benyújtani
csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező
Közvetítőhöz.
A megvalósításra a szerződéskötéstől számítva 12 hónap
áll rendelkezésre.
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A FELVIDÉKRŐL
KITELEPÍTETTEKRE
EMLÉKEZTÜNK
Április 28-án a helytörténeti szakkör 40 fős diákcsoportja
Révkomáromba kirándult. Először idegenvezetővel jártuk
be az észak-komáromi erődrendszer régi és új részeit. Elcsodálkoztunk az építmény hatalmas méretein. Kár, hogy
ott még nem történtek olyan méretű helyreállítási munkálatok, mint a Monostori erődben, pedig a komáromi erődrendszer legnagyobb épületegyüttese éppen a Duna és a
Vág folyó találkozásánál fekvő vár.

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete
szeretettel vár minden érdeklődőt
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartandó
megemlékezésre és ünnepi gálára
2017. június 10-én, szombaton
PROGRAM:
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok előtti parkban
16 órakor: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Táncszínházi bemutató, az 1956-os forradalom után
hazájukat elhagyni kényszerült magyarok emlékére:

„Elindultam szép hazámból …”
Előadja: a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület táncegyüttese
Kísér: a Dűvő Zenekar
Rendező: Szabó Csilla
Forgatókönyv író: Kovács Viktória
Koreográfus: Török Sándor

Programjainkról naprakész tájékoztatást
kapnak, fotógalériáinkat megtekinthetik:
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KERTTULAJDONOSOK, CÉGTULAJDONOSOK

FIGYELEM!

Gond a fÎnyírás?
Nincs ideje?
Probléma a kert gondozása?

Segítünk Önnek!
Gondoskodunk kertjérÆl,
karbantartjuk, széppé tesszük!
ékSzolgáltatásunk mellé
d
án egy növényvédÆ permetezés!
j
A
Kérje ajánlatunkat, FÍNYÍRÁS

HÍVJON
MOST!

KERTGONDOZÁS
Sövényvágás • Metszés
Zöldhulladék elszállítás
Permetezés • Gyomirtás
GyepszellÆztetés

MÜLLER SZABOLCS
06 70/ 582-45-45


Az esős idő miatt csak rövid sétát tettünk az Európa udvar
különböző építészeti stílusokat képviselő épületei között,
és tekintettük meg a magyar történelem nagyjait ábrázoló
szobrokat.
Kirándulásunk célja volt az is, hogy megemlékezzünk a
Felvidékről 1945 után kitelepített magyarokról, és megkoszorúzzuk az emlékművüket. A kitelepítettek emléknapja
április 12., mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről Magyarországra való
kitelepítése. Ezeket az embereket az akkori csehszlovák
állam megfosztotta állampolgárságuktól, elvette vagyonukat, száműzte szülőföldjükről. 1949. június 5-ig 76 ezer embert szállítottak Magyarországra. Az emléknap tisztelgés a
Csehszlovák Köztársaságból kizárt, kitelepített magyarság
előtt. A koszorúzást követően egy perces néma főhajtással
emlékeztünk.
A programnak az adta a különlegességét, hogy a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete közreműködésével pályázatot lehetett benyújtani az emléknap kapcsán, amelyből
a kirándulás költségei fedezhetők voltak. Ezúton is köszönetet mondunk dr. Faragóné dr. Novadovszky Nórának a
pályázatban nyújtott segítségéért és dr. Faragó Istvánnak, a
helyi szervezet elnökének, aki a diákokkal együtt járta végig
a kirándulás állomásait.
Veresné Szkocsek Mária
helytörténeti szakkör vezetője

msz80@hotmail.com
www.kertészem.hu
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FÖLD NAPJÁN A CUHÁNÁL

VIVICITTÁ

éljen a város, szeresd a várost!
„Mozdulj Bábolna!” elnevezéssel immár harmadik alkalommal szervezett városvédő futást a Bábolnai Hölgyek
Egylete. Az Egészségügyi Központ parkolójában gyülekező lelkes nevezőket dr. Horváth Klára polgármester és Kozma Ágnes szervező köszöntötték, akik buzdításképp már a
megnyitón kiosztották a verseny legfiatalabb – Stánicz Balázs 2 és legidősebb – Szabó Piroska – indulójának járó, illetve a jövő reménységét – Knoll Dorka – megillető kupákat.
Közös bemelegítést követően idén valamivel több, mint 170
mozogni vágyó teljesítette kitűzött távját. A Hölgyegylet felhívására még a fővárosból is érkeztek sportolók. Az elmúlt
évek pozitív tapasztalatai alapján a szervezők nem változtattak az útvonalakon, a versenyzők 2,5, 4 és 9 kilométeres
szakaszokon bizonyíthatták gyorsaságukat. A legkisebbek
felnőtt kísérettel, 800 méteres távon versenyezhettek.
A különböző távok indulói más-más színű pólóban álltak
rajthoz, melyet a helyszínen vehettek át. Legnépszerűbbnek
a 2,5 kilométeres szakasz bizonyult, a mozgás örömétől kipirosodott arcú célba érőket hangos üdvrivalgással köszöntötték.
Ismét bebizonyosodott, hogy városunk lakói szívesen
sportolnak, fiatal és idősebb lakóink életében egyaránt fontos szerepet játszik a rendszeres testmozgás. A verseny
zavartalan, biztonságos lebonyolítását a Bábolnai Polgárőr
Egyesület segítette.

ÚJ TESTFORMÁLÓ MOZGÁSSTÍLUS

Újdonságnak számító fitness mozgásformát ismerhettek meg azok az érdeklődők, akik április 22-én ellátogattak Kozma Ágnes edzőtermébe. A CrossCore elnevezésű edzésmódszer a teljes izomzat megmozgatására
alkalmas, egy viszonylag egyszerű, csigás kivitelű mozgó kötél segítségével végezhető. Tálos Gergő, a Crosscore egyik hazai képviselője tartott egymást követő több
bemutató foglalkozást is, amikor az újszerű fitness-stílust
a gyakorlatban is kipróbálhatták az érdeklődő sportkedvelők. Tálos Gergőtől a jelenlévők azt is megtudhatták,
hogy általában nőknek és férfiaknak külön edzéstervet
állítanak fel a mintegy 3000 lehetséges gyakorlatból. Az
eszköz alkalmas a test fitten tartására, átmozgatására,
szálkásítására, és nagy előnyét a helyiek is megtapasztalták: egyetlen gyakorlatnál akár negyven izomzat dolgozhat egyszerre.
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Bábolna Mérföldkő Turisztikai Csoport április 22-ére kirándulást szervezett Bakony északi pereméhez. Felkészülés nem volt egyszerű a túrára.
Áprilishoz képest is bolond időjárás a
túrát megelőző héten komoly döntések meghozatalára
kényszerített bennünket. Milyen felszereléssel induljunk
útra? Vagy maradjunk otthon az újraindított kazánok által
meleget biztosított radiátorok mellett fotelból hallgatva a
süvítő szelet?
Tudományba, azon belül is az időjárás előrejelzésbe
vetett bizalom és a hit, hogy Bierbauer Magdika úgyis
segít, bevetve kapcsolatrendszerét az időjárásfelelősnél,
döntöttünk, leküzdjük a nehézségeket.
Szombaton reggel 27 lelkes turista elindult Bakonyszentlászló felé, hogy a Veszprém, Gy-M-S megye határánál leszállva, Rédelesalját Szentlászlóval összekötő
erdészeti út kereszteződésétől Vinyére induljunk. Az első
km-nél a 82 főút állított meg minket. Gyors tanácskozás
után, határozott döntéssel fordultunk vissza a helyes
irányba. Döntésünket a „Réde-felé” tábla is megerősítette. Első pihenőnk az Ördög-réten volt. Innen ereszkedtünk le a Cuha-szurdokba. Az elmúlt hét csapadéka által megduzzadt patak sziklán zubogó vízének gyönyörű
látványa sem tudott elcsábítani senkit, hogy a – tervezett útvonalon – patak által kivájt szurdokban folytassuk
utunkat. Visszafordultunk, hogy a „B” terv szerint haladjunk tovább. Utunk során Katona Laci bácsi „hiányát”
Koczkás Ádám sporttárs próbálta pótolni, aki igyekezett
felidézni a megszokott aranyköpéseket, elkövetni a huncutságokat.
Pakucs pihenőnél fújtuk ki magunkat. A Cuha és a Hódos-ér találkozásánál kialakított pihenőhelyen a „természetbarátok” által „elvesztett” flakonok és műanyagzacskók juttatták eszünkbe, hogy április 22. a „Föld napja”.
E nap világszerte már 47. alkalommal hívja fel Földünk
eltartóképességének határaira, védelmére a figyelmet.
Elgondolkoztat mindannyiunkat, hogy mi személyesen
mit is tehetünk lakóhelyünk, a Föld védelmében, mert
mint utunk során is láthattuk a Természet saját erőből is
nagy önpusztításra képes. Erre a kidőlt fák, letört ágak
folyamatosan figyelmeztettek minket.
Pihenő után, egy lélegzet elállító hídon átkelve, kényelmes sétával folytattuk utunkat. Igaz, Vinyére a kőpincei
gázlón nem, csak a feljebb átívelő gyaloghídon tudtunk
átjutni a megáradt Cuhán. Magas vízállás miatt a „Bakony korzójához” elindult kirándulók Vinyén rekedtek, de
minket a gyerekzsivaj és a nagy nyüzsgés sem tudott
elriasztani attól, hogy a híres tönköly-lángost megkóstoljuk. Tele hassal vágtunk neki Csesznekre vezető útnak.
Vadregényes, vihar által zilált erdő meredek kaptatóján
csak a hegy derekáig kellett feljutnunk, hogy az itt-ott
előkandikáló Pannonhalmi-dombságot is megcsodálhassuk.
Csesznekre érve a Kőmosó-szurdokban kiépített
via ferratát (vasalt utat) megnéztük, kipróbáltuk. Autóbuszunk már várt ránk. Fáradtan, sok új élménnyel érkeztünk haza. Kirándulásunkon részt vevő öt „újonc” is
megelégedve, a viszontlátás reményével búcsúzott el.
Bihari Gábor
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IMRE BÁCSI HAT ÉVIG VOLT
BÁBOLNA LEGIDŐSEBB LAKOSA

Kissé megkésve – de nem elfeledve – adjuk hírül,
hogy 2017. január végén elhunyt Tóth Imre, Bábolna legidősebb férfi lakosa.
Imre bácsi 2012 óta viselte ezt a címet, korábban nem volt településünkön olyan idős lakos, akit
ilyen hosszú ideig köszönthetett volna dr. Horváth
Klára polgármester városunk legidősebbjeként.
Imre bácsi Ölbő pusztán született. Az elemi iskolát Bábolnán járta ki, gyerekkorát és ifjúkorát
is itt töltötte. Az elemi után kovácsnak tanult egy
banai mesternél, aztán a bábolnai gazdaságban
dolgozott. A második világháború idején Németországba küldték a gazdaság lovaival, melyeket
a pusztulás elől oda menekítettek. Külhonból hazatérve hamarosan besorozták katonának. 1947.
határőrség Baja, Orosháza, és itt is a kovácsmesterség, természetesen az akkor még szolgálatot
teljesítő lovak mellett. Kitűnő szakmai munkája lehetővé tette, hogy mesteri fokozatot szerezzen, a
határőrség hivatásos állományába kerüljön. Aztán
mégis civil évek következtek, Bábolnán és környékén dolgozott a szakmájában elismert mesterként.
1962-ben visszahívták a határőrséghez, itt szolgált
1974-ig. Súlyos betegsége miatt leszázalékolták,
ezután Bábolnán élte életét családja körében. A
magánéletben is sikeres volt, hiszen 1950-ben bábolnai lány lett a felesége. 1951-ben fiuk, 1957-ben
lányuk született. Négy unoka és négy dédunoka
gyakori látogatása szerzett örömet mindennapjaikban. Imre bácsi 92 éves korában hunyt el. Emlékét megőrizzük.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

MÁJUS 14.

– Vasárnap

11 óra

MÁJUS 21.

– Vasárnap

11 óra

MÁJUS 28.

– Vasárnap

11 óra

JÚNIUS 4.

– Pünkösdvasárnap (Úrvacsora)

11 óra

JÚNIUS 5.

– Pünkösdhétfő

11 óra

JÚNIUS 11.

– Vasárnap

11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 21. Vasárnap 15:00 óra
JÚNIUS 4. 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.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna
Május 7-én vasárnap
Húsvét 4. vasárnapja
Szemináriumi gyűjtés

Május 14-én vasárnap
Húsvét 5. vasárnapja

Május 21-én vasárnap
Húsvét 6. vasárnapja
Templom búcsú,
Nepomuki Szt. János szobor koszorúzása

Május 28-án vasárnap
Urunk mennybemenetele

FELNŐTT JÁTÉK-KLUB

10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
11.00 szentmise

10.00 rózsafüzér
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.

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Sajnos, a Felnőtt játék-klub első összejövetele érdeklődés hiányában elmaradt. Bízunk abban, hogy a későbbiekben eljönnek azok, akik szeretnek társasjátékokkal,
kártyákkal játszani, s elindulhat ez a klub itt Bábolnán!
Az előzőekben meghirdetett időpontoktól eltérően,
legközelebb 2017. októberében tervezzük az újrakezdést, melyről – mint eddig is – a Bábolnai Fórumban, Bábolna város honlapján, a BTV képújságjában, a hirdető
táblákon értesítjük Önöket!
Addig is játszanak sokat családi és baráti körben, s
kérjük, ősszel osszák meg velünk is ezeket az élményeket a klub keretében!
Tisztelettel:
Török Sándor

2017. MÁJUS 21-én
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TEKE:

BAJNOK IFISTÁK, TOMOZI BARBARA MÁR AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN

Április első szombati napján hazai pályán mérkőztek tekecsapataink. A sort NB I-es együtteseink kezdték a Bátonyterenye ellen. Az ifjúságiak találkozóján Szász Lászlónak nem
sikerült csapatpontot szerezni, de Jurics Gergő olyan előnyt
tudott kiharcolni, melynek köszönhetően besöpörték a két
pontot. Ünnepelhettek is, hiszen két fordulóval a szezon
vége előtt már behozhatatlan előnyre tettek szert és bajnoknak tekinthetők. A felnőttek a sereghajtó ellen játszottak, de
korántsem vették félvállról a mérkőzést. Egy kivételével játékosaink hozták a csapatpontokat és magabiztos győzelmet arattak. A „B” csapat este hat órakor kezdődő mérkőzésén a Győrújfalu gárdáját fogadta. Ők is kitűnően játszottak,
Kiss András immár másodszor tűnt ki csapattársai közül.
Eredmények: Bábolna SE – Bátonyterenyei TK 7:1, ifi 3:1.
Bábolna SE/B – Győrújfalu/B 6:2.
Idegenben szerepeltek tekecsapataink a soron következő hétvégi bajnoki fordulókban, sajnos kevés sikerrel. A „B”
csapat Ásványrárón vendégszerepelt, ők 5:3-as vereséggel
térhettek haza. Az NB I-es gárda Budapesten, a Gázművek
otthonában szenvedett 6:2 arányú vereséget, viszont az ifjúságiak ugyanitt 4:0-s győzelmet söpörhettek be.
Ezt követően hosszabb szünet következett, mialatt egyéni
bajnokságok fordulóit bonyolította le az országos tekeszövetség. Tomozi Barbara révén szakosztályunk is érintett volt
a nyugat-magyarországi női egyéni bajnokságban, melyet
április 22-én rendeztek Andráshidán. Barbi óriási bravúrt
vitt véghez, 600 fás – mely egyben legjobb egyéni eredménye is – teljesítményével sikerült megnyernie a nyugat-magyarországi női egyéni bajnokságot. Ezzel az eredménnyel
bejutott az országos egyéni sprint és összetett bajnokság-

ba, melyet Győrben rendeznek június 3-án és 4-én. Gratulálunk!
Április 29-én hazai pályán játszották tekecsapataink a bajnokság utolsó mérkőzéseit. Az NB I-es gárda a székesfehérvári Köfém SC együttesét fogadta, mindketten azonos
pontszámmal várták a találkozót. Presztízsértékkel bírt a
rangadó, hiszen helyezések sorsa dőlt el az összecsapás
eredményeként. Tekéseink közül viszont többen is hiányoztak, ráadásul a mérkőzésen résztvevőknek sem ment úgy
a játék, mint ahogy az elvárható lett volna. Pedig nemrég
óta edző is foglalkozik a csapattal, de úgy látszik, a munka
eredménye majd a következő évadban fog megmutatkozni. Az ifjúsági gárda bajnokhoz méltón hozta a meccset, pillanatnyi esélyt sem adtak ellenfelüknek. Bábolna SE – Köfém SC 1:7, ifi 4:0.
A „B” csapat a győrladaméri Fortuna gárdáját látta vendégül. Itt is nagy volt a tét, hiszen ha legényeink nyernek,
felállhatnak a dobogó harmadik fokára. Tekézőink kitettek
magukért, magabiztos sikert könyvelhettek el, ráadásul a
mezőny legkiemelkedőbb eredményét produkálták. Bábolna SE/B – Fortuna TC 6:2.
Skuba István szakosztályvezető joggal büszke a tartalékegyüttesre, mert bajnokságuk élcsapatává váltak és kitartó, bravúros teljesítményüknek köszönhetően feltornászták
magukat csoportjuk legjobbjai közé. Az ifjúsági játékosok –
Burián Dávid, Jurics Gergő, Katona Péter és Szász László
– immár országos hírnévnek örvendenek. A bábolnai utánpótlás-nevelés példaértékűnek számít, a tekeszövetség
szakemberei is elismeréssel nyilatkoznak róla. Nem csoda
hát, hogy az NB I legjobbjai lettek.

LÁTVÁNYSPORTOKRÓL PEDAGÓGUSOKNAK

Pedagógusoknak szerveztek testnevelés továbbképzést városunk általános iskolájában és sportcsarnokában két látványsportág alapjainak megismertetésével
immár két alkalommal. Az első március 17 és 19 között
zajlott. Az elméleti és gyakorlati képzés a labdarúgásra öszszpontosított, tartalma pedig a mindennapos testnevelésben hasznosulhat. Bábolnai, nagyigmándi és tárkányi pedagógusok részesítették előnyben a helyi lehetőséget.
A Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Labdarúgó
Szövetség közös együttműködéséből létrejött háromnapos
tanfolyam során a résztvevő tanárok a labdarúgás alapelveivel ismerkedhettek meg, új módszertani elemeket sajátíthattak el.

A labdarúgást követően április 7-től 10-ig a szivacskézilabda oktatásában szerezhettek jártasságot a tanítók, tanárok. A szivacskézilabdával elsősorban az alsós évfolyamokban foglalkoznak, ez a kézilabda sportág előszobája, az
alapozásnak is tekinthető. A továbbképzésen nemcsak az
alsó évfolyamokban tanító pedagógusok vettek részt, hanem megszólították a felsős évfolyamokon tevékenykedő
tanárokat is.
A tanfolyamok egy megfontolt szemléletre építettek: az
oktatás a testnevelés órákon akkor hiteles, ha a pedagógus
is sportos szemléletű és példát mutat. Ha az egyes feladatokat maga is végre tudja hajtani, stílusosan bemutatni, akkor
a gyerekek is könnyen megtanulhatják az egyes elemeket.

MÁR 11 ÉVE JÁRNAK BÁBOLNÁRA FOCIZNI

A Kayser cégcsoport komáromi üzemének munkatársai 2006 óta járnak Bábolnára sportolni. Tizenegy évvel ezelőtt indították útjára a „Kayser kupa” elnevezésű labdarúgótornát, melyre dunántúli partnercégeiket
hívták meg sportcsarnokunkba. A találkozók mindegyikén nemcsak sportoltak, de baráti, üzleti kapcsolatokat
is építettek.
Az évek során olyan jó kapcsolat alakult ki a cég vezetője és sportcsarnokunk gondnoka közt, hogy kérésre szívesen támogattak és ma is támogatnak különböző helyi sportrendezvényeket.
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A 470 munkavállalót foglalkoztató Kayser Automotive
Hungária Kft. autóipari alkatrészgyártó berkeiben sok bábolnai is munkára lelt, így a vezetőség számára településünk nem közömbös – tudtuk meg Nemes Ivó ügyvezető
igazgatótól. Dolgozóik többsége fiatal, akik szívesen sportolnak, legtöbbjük sportos egyéniség, ezért úgy gondolták,
Bábolnán focitornát szerveznek. Sorra alakultak a csapatok, köztük egy hölgyekből álló gárda is, akik április 2-án
vasárnap jöttek össze egy egész napos sportos, közösségformáló rendezvényre a Bábolnai Sportcsarnokban.
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TAVASZVÁRÓ NYUSZIKUPA FOCITORNA

Ha húsvét, akkor nyuszikupa. Jól ismerik már ezt a
hagyományos rendezvényt a bábolnaiak húsvét előtt.
Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka most is igyekezett sportosabbá tenni a tavaszi szünetet, április 14-én
nyuszikupa focitorna várt a legfiatalabbakra. A tizedik tornára a szervező ezúttal két korosztályban tizenkét csapatot hívott meg, akik mellett két bábolnai gárda is pályára lépett. A magas résztvevői létszám jelezte egyrészt a
gyerekek sport iránti vonzalmát, másrészt, hogy a húsvéti
nyuszikupa sikeres rendezvény.
Az U7-es óvodás korosztály labdarúgói indították a játékot, ők egyszerre két kispályán mérkőztek. Bana, Bőny,
Dunaszeg, Győrszentiván, a győri Üstökös, Tárkány egyegy csapata és Bábolna két legénysége kergette a labdát
és rúgta a gólokat. Az óvodás korosztály látványos játékot
produkált, mondta el büszkén Szilágyi Ágnes szervező.
A korosztály legeredményesebb csapata az Üstökös lett,
másodikként Bábolna I-es gárdája végzett, a harmadik helyet pedig a Dunaszeg szerezte meg. A tornán a bábolnai

Somogyi Noel szerezte a legtöbb gólt, a legjobb játékos
címet pedig Szalai Olivér, az Üstökös focistája nyerte el.
Az U9-es csapatok már nagypályán játszottak. A kicsikhez hasonlóan a két bábolnai gárda mellett Bana, Börcs,
Bőny, Dunaszeg, Győrszentiván és Tárkány labdarúgó palántái hajtottak a győzelmekért.
Az U9-esek közül az első lett a Győrszentiván csapata,
második a Bőny együttese, a harmadik helyért járó kupát
pedig a bábolnai gárda vihette haza. A korosztály gólkirályi címét a bábolnai Fehér Péter kapta, a legjobb kapus
pedig a győrszentiváni Németh Donát lett.
A sporteseményen kiegészítő programok is várták az
ifjú labdarúgókat és kísérőiket, így bemutatót tartott a Tiamo moderntánccsoport. Szilágyi Ágnes állatsimogatóval,
tetkó- és arcfestéssel, lufi hajtogatással is készült annak
érdekében, hogy minden gyerkőc kiválóan szórakozzon a
sportolás mellett.

DÍJUGRATÓ ORSZÁGOS MINŐSÍTŐ

Az első szabadtéri országos díjugrató minősítő versenyt rendezte
a szakág április 13-tól kezdődően a
bábolnai lovaspályán. A díjugrató társadalom körében kedvelt helyszín a
Ménesbirtok, az épített talajú versenypálya kiváló terepnek bizonyul. Tavaly
az országos döntő helyszínéül is Bábolnát választották, idén is több versenyt bonyolítanak le itt, többek közt
egy komoly nemzetközi megmérettetést is.
A négy versenynap alatt több, mint
ezerkétszáz startot jegyezhettek a
szervezők. A lovasok ifjúsági, amatőr
és felnőtt számokban 110-től egészen
145 cm magas akadályokon mérhették össze tudásukat. A minősítő verseny lényege, hogy a kategóriákon
belül megszabják a minősülés feltételét, és a cél az országos döntőbe
való eljutás, mely várhatóan Kiskunhalason lesz. Juhász Zoltán, a versenybizottság tagja elégedetten nyi-

latkozott a lovasok felkészültségéről.
Mint mondta, örömteli, hogy sok a fiatal díjugrató, többen pedig a korábbihoz képest magasabb szintű számokban próbálgatják szárnyaikat.
A lovasok közt ott voltak azok a bábolnai díjugratók, akik immár országos szinten szeretnék tudásukat megmérettetni. Buza Patrik az elmúlt évek
során több szakágban is kipróbálta
magát, mára már hosszú távon a díjugratásban látja jövőjét. Több kategóriában is indult, de úgy gondolja, a
125 cm-es magasság a legideálisabb

ő és lova számára. A bábolnai minősítőt eredményesnek értékelte, célja,
hogy résztvevője lehessen az országos döntő ifjúsági versenyszámának.
Az ifjúsági korosztályban szép sikereket elérő Tornyos Fanni immár második esztendeje felnőtt kategóriákban indul. Az ő választása a 125 és
130 cm-es magasságokra esett, itt
izgalmasabbnak, ám nehezebbnek
tartja a versenyzést, de szereti a kihívásokat. A bábolnai minősítőn négy
versenyszámban sikerült hibátlan pályát teljesítenie, mégsem jutott el a
dobogóig. Fanni lapunknak elmondta, szeretne minősítést szerezni az országos döntőbe is, de elsősorban a
championátusra koncentrál. Ez annyiban különbözik az országos versenytől, hogy azokat a lovakat és lovasokat hívják meg rá, akik meghatározott
korosztályokban három hibátlan pályát teljesítenek.
hantos
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LABDARÚGÁS:

BÁBOLNAI FÓRUM

A RÁJÁTSZÁST A 8. HELYRŐL VÁRJUK

A megyei első osztályú labdarúgó
bajnokság 22. fordulójában együttesünk Zsámbékon vendégszerepelt.
Focistáinknak hiába ment jól a játék, a hazaiak is kitűnően teljesítettek. A 13. percben meg is szerezték a vezetést, amire Valkó Miklós 6
perc elteltével válaszolt. A második
játékrészben egy vitatható büntetőt
értékesített a Zsámbék, majd szinte ugyanabban a percben még egygyel növelték előnyüket. A bábolnai
rövidzárlat mintegy tíz percig tartott,
ezalatt a hazai gárda már a negyedik gólját is megszerezte. Ezt követően padlóra került együttesünk, ebből a pozícióból már képtelenek voltak újítani legényeink. Zsámbéki SK – Bábolna SE 4:1.
Az U19-es csapatnak sem sikerült elhozni a három pontot, bár
ellenfelük a tabellán hátrébb helyezkedik el. Náluk már az első
félidőben eldőlt a mérkőzés sorsa, fiataljaink a két bekapott gólra nem tudtak válaszolni. Zsámbéki SK U19 – Bábolna SE U19
2:0.
A következő bajnoki fordulóban ismét idegenbe látogattak labdarúgóink, április 9-én a Kecskéd csapata ellen mérkőztek. Ezúttal is nehéz dolguk volt, hiszen a vendéglátók is a dobogós
helyek egyikéért harcolnak. Együttesünk azonban nem érkezett feltartott kézzel, annak ellenére, hogy ismét több alapember hiányzott, játékosaink remekül küzdöttek. Sőt, Csongrádi Péter vezetőedző szerint nekünk adódott több lehetőség, tehát egy
nyerhető mérkőzés volt. A fiatal gárda egy pontot tudott elhozni
Kecskédről. Wati Kecskéd KSK – Bábolna SE 1:1.
Szintén egy ponttal távozhattak U19-es labdarúgóink Kecskédről, ám ezen a mérkőzésen 10 gól is esett. A mieink kezdték a
gólgyártást két találattal, majd a hazaiak következtek az első félidőben kettővel, majd a második játékrészben egymás után hárommal. A végére felébredtek legényeink, és bravúros játékkal
három gólt szerezve kiegyenlítettek. Wati Kecskéd KSK U19 –
Bábolna SE U19 5:5.
Két idegenbeli mérkőzést követően április 16-án végre hazai
pályán játszott labdarúgócsapatunk. Az Esztergom gárdája látogatott Bábolnára, akik mindössze egy ponttal és egy hellyel
lemaradva várták a találkozót. Mindkét együttes fiatal átlagéletkorú, ezért dinamikus focira lehetett számítani. A várakozásoknak megfelelően nagy lendülettel kezdett mindkét csapat, de a
mieink voltak hatékonyabbak. Egy laposan középre lőtt szöglet
okozott gondot a 7. percben a vendégek védelmének. A lábak
közt pattogó labda Valkó Gergőt találta meg a kapu torkában,
aki megszerezte vezető gólunkat. Közel 20 perc mezőnyjáték következett, melynek során az ellenfél próbálkozásai gyakran már
a középpályán elakadtak, ígéretesebb akciókat focistáink vezettek. A 26. percben sikerült ismét gólra váltani az elképzeléseket.
Ismét szöglethez jutott együttesünk, a beívelt labdát az esztergomi védők nem tudták kapujuk előteréből elrúgni. A védelem tétovázását aztán Magyar Patrik használta ki, 11 méterről védhetetlenül lőtt az ellenfél hálójába. Az első félidő végén együttesünk
még egy góllal növelhette előnyét. Róth Öcsi a büntetőterületen
belül szorongatott helyzetben is középre tudott passzolni pontosan Bujáki Bence elé, aki nem hibázott. A második játékrész-

ben legényeink megnyugtató előnyük birtokában léphettek pályára.
Az Esztergom játéka nem volt elég
ütőképes ahhoz, hogy áttörjék védelmünket. Legényeink inkább védekező felállásban játszottak, ezért
csupán egy gólra futotta ebben a
félidőben. Kalamár Lajos jobb oldalról végezhetett el szabadrúgást. Keményen belőtt labdáját Magyar Patrik csúsztatta meg fejjel, a vendégek
védelme és kapusa vert helyzetben
volt. Bábolna SE – FC Esztergom
4:0.
A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság alapszakaszának utolsó előtti fordulójában focistáink Tatán vendégszerepeltek. A dobogós helyek egyikéért
harcoló hazai gárda ellen jól játszottak legényeink, akár pontra,
pontokra is esélyes volt a csapat. Egy peches gólnak köszönhetően azonban a Tata szerezte meg a vezetést, amit a találkozó végéig meg tudtak tartanai. Az U19-es gárda rosszabbul járt,
ők a bajnokesélyestől kaptak egy ötöst. Tatai AC – Bábolna SE
1:0, U19 5:1.
A bajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzésén az Oroszlány együttese látogatott Bábolnára. A rájátszás előtti utolsó találkozót mindkét csapat szerette volna pontokkal befejezni. A vendégek számára azért is volt fontos a győzelem, mert ez esetben a
negyedikről a harmadik helyre léphettek előre. Ennek megfelelően nagy iramban kezdett az Oroszlány, de erőteljes próbálkozásaik ellenére sem sikerült feltörni a bábolnai védelmet. Legényeink minden energiájukat a védekezésre fordították, támadásokra
már nem futotta. Gól nélkül zárult az első félidő, a csapatok a második játékrészre hagyták a döntést. A mieink valamelyest támadóbb szellemben kezdtek focizni, az ellenfél azonban rést talált
védelmünkön, és a 49. percben megszerezte a vezetést. Az iram
csak növekedett, focistáink nagyot küzdöttek az egyenlítés megszerzése érdekében. A csapatok nem bírtak egymással, aztán a
88. percben egy szerencsétlen öngól már két gólos előnyhöz juttatta a vendégeket. Legényeink még magasabb fokozatra kapcsoltak, de a rutinos Oroszlány védelmét nehéz volt átjátszani. A
92. percben Csillag Máté parádés találata már csupán a szépítéshez volt elegendő. Csüggedésre semmi ok, hiszen a rájátszás
négy mérkőzésén még elérhető a hatodik hely. Bábolna SE –
OBSK ’70’ Oroszlány 1:2.
Az U19-es gárda viszont meglepte a komoly utánpótláserőkkel rendelkező Oroszlányt. Müller Kristóf már a 7. percben megszerezte a vezetést, ekkor még a vendégek vissza tudtak vágni,
11 perccel később kiegyenlítettek. Tíz perc elteltével egy szöglet utáni kapu előtti kavarodásnál volt szemfüles Jakab Ádám,
és ismét előnyhöz juttatta csapatunkat. Az első félidő lefújását
megelőzően Harkai Krisztián 16 méteres kapáslövése szaggatta a hálót, így fiataljaink két gólos előny birtokában vonulhattak
a szünetre. A második játékrészben is kitűnően focizott ificsapatunk, és meglepetésre még egy találattal növelték előnyüket. Egy
magasan beívelt szabadrúgást értékesített fejjel az előre húzódó Kaluha Tamás. Az U19-es korosztálynál is rájátszás következik, ők a 7. helyről várják a folytatást, és teljes joggal pályáznak a
6. pozícióra. Bábolna SE U19 – OBSK ’70’ Oroszlány U19 4:1.
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