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SikerSzerző megmérettetéS 
feketén, fehéren

 Január 25-én mintegy kilencven já-
tékost köszönthettek az iskola művé-
szeti termében megtartott viadalon, 
ezúttal ugyanis ennyien neveztek a 
hagyományokkal bíró eseményre. A 
sakkfesztivál egyébként minden esz-
tendőben népes mezőnyt csalogat a 
lovas múlttal és jelennel bíró kisváros-
ba, többen érkeznek ilyenkor a me-
gyéből, és helyi játékosokat is be tud-
tak vonni. Hiányzott azonban a közép-
iskolás korú réteg, és miután Győr is 
éppen egy nagyobb megmérettetés-
nek adott otthont, így a megszokott-
hoz képest talán kurtább volt a me-
zőny. Tény, hogy olyanok is voltak, 
akik saját megyéjükben készültek a 
jövő heti sakkolimpia felmenő verse-
nyeire.  Bierbauer Imre szervező így is 
elégedett volt a létszámmal.

A bábolnai sakkverseny nagy 
előnye, hogy több korosztály, több 
kategóriában versenyezhet. Az óvo-
dás korúaktól egészen a nyugdíjaso-
kig bárki benevezhetett a táblás játék-
ba, a legnépesebb, már szinte tömeg-

sport jelleggel a gyerekek mezőnye 
volt. 

Bierbauer Imre elmondta, a szabály-
rendszerük az elmúlt 26 év alatt ala-
kult ki és folyton csiszolódott. Tavaly 
óta a kezdő kategóriában a fiúkat és 
a lányokat már megosztották. A rapid 

felnőtt női és férfi kategóriákban pe-
dig évről évre egyre komolyabb csa-
tákban dőlt el a viadalok sorsa.

A bábolnai verseny megérdemli, 
hogy a helyiek említést kapjanak. Az 
általános iskolás alsós fiúknál harma-
dik helyen végzett Hanaszek Tamás, 
ő érdemelte ki a legjobb bábolnai já-
tékos címet is.  A rapid kategóriában 
Bábolnáról Márkus József verseny-
zett, ő sem vallott szégyent. Díjazták 
a legidősebb sakkozót is, aki ugyan-
csak bábolnai volt, Szilágyi László 
személyében. 

A Bábolnai Sakkfesztivál mindig 
gazdag ajándéközönt garantál a leg-
eredményesebb játékosok számára. 
A helyezéseket elérő versenyzők szá-
mos kategóriában szerezhettek jutal-
makat. A 26. sakkfesztivál célja is – 
mint ahogy korábban is – mindenkép-
pen az élmény és sikerszerzés volt. A 
jutalmak átadásában dr. Horváth Klára 
polgármester is közreműködött.

hd

Január utolsó szombatján már megszokhattuk, hogy Bábolnán sakkfesztivál várja az „agy-
játék” sportág kedvelőit. A verseny immár 26 esztendeje tér vissza a város rendezvénynaptá-
rába Bierbauer Imre lelkesedésének és elhivatottságának köszönhetően. A sakkverseny szer-
vezője ugyanis egykoron az Bábolnai Általános Iskola sakkszakkörének, valamint a bábolnai 
sakkélet irányítója is volt, amellett, hogy maga is kiválóan teljesített a fekete-fehér táblákon. 
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Önkormányzati híradó
Rendkívüli pénzügyi bizottsági ülés előzte meg a január 

25-ei rendkívüli testületi ülést. A szokásos menetben zajló 
ülés kezdetén a kiadott tájékoztató anyagokkal foglalkoz-
tak a képviselők, így például szó esett a Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatójáról. Ebből kiemelendő, 
hogy január 26-án nyit ki ismét a bábolnai hulladékudvar. 

Foglalkoztak a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás, valamint a Komáromi Rendőrka-
pitányság tavaly év végi közbiztonsági jelentését tartalma-
zó tájékoztató beszámolóval is. Kérdés híján a beszámoló-
kat egyöntetűen elfogadták a képviselők. 

A folytatásban a képviselők megkezdték a 2018-as esz-
tendőre vonatkozó költségvetés egyeztetését is, melynek 
első fordulós tárgyalása volt porondon. Az előterjesztésben 
részletesen taglalt bevételi és kiadási összegeket, a fejlesz-
tési terveket, valamint a helyi intézmények fejlesztési elkép-
zeléseit is igyekeztek beépíteni most is, ahogy minden esz-
tendőben. Az állami támogatások normatívái is szerepeltek 
az előterjesztésben. A polgármester az ülés menetében ar-
ról is tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés tar-
talmazza a hivatali dolgozók 30 százalékos béremeléseit, a 
helyi adók tekintetében az elmúlt évben beérkezett adóösz-
szegekkel számoltak. Az anyag két olyan pályázatot is tar-
talmazott, melyről a testületnek decemberben még nem volt 
tudomása. Az egyik pénzügyi tétel az egészségügyi köz-
pontot érintő felújítás forrása, mely a Belügyminisztérium 
ötven százalékos támogatásának köszönhetően mintegy 
9 millió 335 ezer forint értékben érkezik a településre. Eh-
hez az önkormányzatnak kell ötven százalékos önrészt biz-
tosítani, valamint a csónakház építésére benyújtott pályá-
zat is szerencsés elbírálásnak örvend, a TOP forrásból erre 
mintegy 97 millió forintot nyert el Bábolna. A költségvetést 
a Pénzügyi Bizottság által hozott határozatok is megalapoz-
ták. Ezen határozatok az egyéb juttatásokat, a szükséges 
munkaruházat biztosítását, a Bábolnai Sportegyesület TAO 
pályázatához való önrész hozzájárulását is támogatták, a 
fejlesztési elképzelések közül az Újtemető parkolójában a 
napelemes világítás alkalmazását javasolta a bizottság. A 
hivatali gépjárművek nagy összegű javításai helyett esetle-
ges cserét, és egy új fűnyíró beszerzését is felhozták, ez 
utóbbit árajánlatok bekérésének lehetőségével. A Pénzügyi 
Bizottság támogatta továbbá az egészségügyi központ fel-
újítási beruházását az elnyert forrással, a Háziorvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. kérését is támogatni kívánták. Nem emelték a 
sportcsarnok használati bérleti díját, mely továbbra is 4500 
Ft/óra marad. A Kőrisfa utcai bérlakások kapcsán a bizott-
ság úgy határozott, hogy a bérlakások elkerítésére is szük-
ség van. A költségvetés végleges tervezete ezen határoza-
tok beépítésével készül a következő testületi ülésre. 

Önkormányzati bérlakások bérletét is meghirdették. A két 
bérlakás már szinte kész állapotú. Az önkormányzat márci-
us elsején kívánja bérbe adni a két ingatlant, az ennek rész-
leteit taglaló felhívást lapunkban is közzétesszük. A Pénz-
ügyi Bizottság megállapította a (bruttó 75 ezer Ft/ hó) bérle-
ti díjat is, erről is szavaztak. 

Módosították a Helyi Építési Szabályzatot, valamint foglal-
koztak a „Szabadidőpark kivitelezése Bábolnán” című köz-
beszerzési eljárás témakörével. Három társaságnak küld-

ték meg a kiírást, két ajánlattevő ajánlata is jóval magasabb 
volt annál, mint amennyit az önkormányzat a feladatra (net-
tó 402 millió forint elnyert pályázati forrásból) biztosítani tud, 
emiatt az eljárást eredménytelennek tekintették. A támoga-
tási összeg és az ajánlott ár közti magas különbség ese-
tén törvényi lehetőség, jogszabály létezik arra, hogy plusz 
finanszírozást lehessen kérni a kormányzattól. A testület az 
adott közbeszerzési eljárást érvénytelenítette név szerinti 
szavazással.

A következő fordulóban összevontan hirdeti meg a köz-
beszerzési eljárását az Önkormányzat: szabadidőparki és 
a csónakház kivitelezésére vonatkozóan. Ennek jogkövető 
menetét a Polgármester ismertette. A közbeszerzési eljárás 
elindítását egyhangúan támogatta a testület. 

Ehhez kapcsolódó ügy volt a metángáz leválasztó épület 
kivitelezési munkáinak műszaki ellenőri tevékenységére vo-
natkozó árajánlatok elbírálása. A legalacsonyabb ajánlatot 
a Bricoll Kft. nyújtotta be mintegy bruttó 2 millió 159 ezer fo-
rint összegben. 

Tárgyaltak még a Tatabányai Járási Hivatal megkeresése 
ügyében az iskolakörzetek kijelöléséről. A testület támogat-
ta a megkeresésben foglaltakat. 

Két telekvásárlási kérelemről is döntöttek. A Pénzügyi Bi-
zottság is tárgyalta a témát, a bizottság és a képviselők is 
hozzájárultak pártoló szavazatukkal a telekvásárlási kérel-
mekhez. 

A tizedik napirendben közútkezelői és közmű hozzájáru-
lással kapcsolatban tárgyaltak. A Hetesmajor területén ki-
alakításra kerülő utcában tervezi a Bricoll Kft. az ivóvíz ellá-
tást és a szennyvíz-csatorna építését. Ahhoz kellett a közút-
kezelői és közmű hozzájárulás, hogy az önkormányzat be-
nyújthassa a terület tulajdonosaként útkezelői nyilatkozatát 
is. A közműkezelői nyilatkozat mellett ezért is döntöttek egy-
hangúlag.

A bábolnai képviselők február 15-én tárgyalnak ismét a 
város ügyeiről, melyek közt kardinális téma a település költ-
ségvetésének megvitatása lesz. 

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal  
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd:  8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda:  szünnap
Csütörtök:  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, 

amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Aljegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási időben, 

amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Házipénztári kifizetések megegyeznek  

az ügyfélfogadási renddel.
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Káli Sándor szóvivő: az elmúlt két év során a katasztrófa-
védelem átvette a kéményseprés közszolgáltatáskénti fel-
ügyeletét. A kéményseprők ezáltal minden évben, illetve két 
évenként megjelentek kéményseprői vizsgálatra a lakos-
ságnál. Attól függően, hogy a lakosság milyen tüzelőberen-
dezést használ. A gázkészülékeket évente, a szilárd tüzelő-
berendezéseknél két évente végezte el a kötelező ellenőr-
zést. 

A kéményseprők munkájukat tervszerűen végezték el, 
sormunkában, a lakosok előzetes értesítésével érkeztek az 
ingatlanokba. 

Január elsejétől a kéményseprőnek nem kötelező 
megjelennie, csak a lakosok kérésére érkezik. 

A szolgáltatásért és a kiszállásért korábban csak abban 
az esetben kellett fizetnie a lakosoknak, amennyiben az elő-
re egyeztetett első és második időpont is meghiúsult, vagy-
is a kéményseprő az ingatlanba nem tudott bejutni, mert azt 
a lakos nem biztosította. 

Sokan azonban a munkaidőre eső egyeztetett időpontok-
ban nem tudták biztosítani a kéményseprő bejutását, így az 
új szabályozással ez sem lehet többé probléma. 

Megyénkben élő felhasználók igényeihez igazodik az új 
rendszer, viszont arra is alapoz, hogy mindenki felelős sa-
ját biztonságáért. 

A kémény fűtőtüzelő berendezés egy része, a kémény-
vizsgálat mellett a tüzelőberendezést (gáz cirkó, kandalló, 
kályha) és a nyílászárók helyzetét is vizsgálja a kéménysep-
rő. 

Káli Sándor szóvivő elmondása szerint az új építésű, mo-
dern és felújított ingatlanokban gyakrabban történik a ké-

ményproblémából fakadó szén-monoxid mérgezés. Ennek 
oka, hogy a kémények és a fűtőberendezés működése köz-
ben meghibásodás történik. Ez előfordulhat akkor, ha nem 
megfelelő anyagokkal tüzelünk. A PET palack és a háztar-
tási anyagok lerakódnak a kémény falára, később önállóan 
is égnek, a kéménytüzek alapvető kiinduló pontjai lehetnek. 
Ráadásul mérgező gázok szabadulnak fel az ilyen anyagok 
égésekor. A kéményekkel felmerülő problémák, kéménytűz 
után ezeket a berendezéseket már nem lehet használni. A 
kéményt letiltják a felhasználó tájékoztatását követően a ka-
tasztrófavédelem hatóságként jár el. A hiba kijavítására 20-
60 nap áll rendelkezésre, majd azt tanúsítvánnyal kell iga-
zolni. Egyébként tűzvédelmi bírság szabható ki. A letiltott 
kéményeken végzendő javítás díja és a műszaki vizsgálat 
(20 ezer forint) már térítésköteles. 

Nem csak fűtési szezonban fordulhatnak elő problémák, 
csak nyári időszakban gyakrabban szellőztetünk. 

A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kémény-
seprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végez-
het kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormun-
kában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is in-
gyenesek maradnak. 

Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, min-
den olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társas-
házként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több la-
kást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, 
amennyiben nem alakult társasházzá.

A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez 
tartozó ingatlanokban (egyéni vállalkozások székhelyén is) 
a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el. 

Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingat-
lanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sor-
munka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizs-
gálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

Megyénkben 24 kéményseprő végzi a feladatokat, és há-
rom helyen van kéményseprő szakszolgálat: Esztergom-
ban, Tatabányán és Komáromban. A központi székhely Ko-
máromban, a tűzoltóparancsnokság épületében található.

Az ügyfélszolgálat felkereshető telefonon: 1818-as tele-
fonszámon, és bármilyen kérdéssel személyesen  ügyfél-
fogadási időben: hétfőn: 8-20:00, keddtől péntekig 8-14 
óráig. 

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás érdekében  
egy honlapot is működtetnek, mely megtalálható:  

www.kemenysepres.katasztrófavedelem.hu oldalon. 
Hd, 24 Óra

Januártól kéréSre érkezik a kéménySeprő

A 2018-as általános országgyűlési választásokat április 
8-ára írta ki Áder János köztársasági elnök. A választáshoz 
kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi mi-
niszter rendeletben határozta meg a kitűzést követően, de a 
választási eljárásról szóló törvény alapján már tudhatóak a 
legfontosabb határidők.

Mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel rendelke-
ző választójogosultnak február 9. után kell kézhez kapnia 
a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. A hivatalos 
kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 17-

én indul, ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és el-
számolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni.

Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény 
szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választó-
polgár ajánlása szükséges, a jelöltek március 5-ig gyűjthe-
tik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Országos listát az a párt 
állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, 
legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. 
Az országos listákat legkésőbb március 6-án kell bejelente-
ni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 8-ig kell meg-
alakulnia.

További információ megtalálható a www.valasztas.hu 
oldalon található.

VálaSztáS 2018
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A Komáromi Hivatásos Tűzol-
tóság berkeiben tavaly négy fia-
tal tűzoltó szerelt fel. Két tapasztalt 
tűzoltó szakember más parancs-
nokságokról került az állomány-
hoz. A parancsnokságon január 
10-én a felettes kérésére éppen az 
egyik újonc igyekezett bemutatni 
azt az új feszítő-vágó berendezést, 
amit az év végén sikerült besze-
rezniük annak érdekében, hogy 
beavatkozó képességük javuljon. 

Az életmentő eszközt műszaki mentéseknél használják. Értéke, – a korábbival 
szemben – hogy ez már akkumulátoros, tehát mobil, könnyen mozgatható a ká-
reset helyszínén. Hántai Ferenc tűzoltóparancsnok örömmel nyugtázta, hogy a 
berendezés az önkormányzat támogatása jóvoltából került birtokukba, valamint 
azt is nyugtázta, hogy a személyi állomány fiatal tagjai is kiválóan felkészült szak-
emberek. Csak több kellene belőlük...

Ezért is volt a helyszínen Káli Sándor, megyénk katasztrófavédelmi igazgatósá-
gának szóvivője, aki a katasztrófavédelem toborzójáról hozott híreket. 

Azt gondolhatnánk, hogy az alacsony bérezés riasztja el az ifjú titánokat a tűz-
oltó pályától. A szóvivő azonban arra világított rá, hogy aki a tűzoltói hivatást vá-
lasztja, az tisztában van a szakma előnyeivel és hátrányaival. Tapasztalatai sze-
rint az nagyobb probléma, hogy napjainkban tízből ketten felelnek csak meg a 
szigorú alkalmassági követelményeknek. 

Káli Sándor szóvivő elmondta, az elmúlt három évben elindult egy tűzoltó élet-
pályamodell, melynek eredménye, hogy valamelyest sikerült növelniük a szolgá-
lati állomány létszámát. 

Új felhívásuk is azt szolgálja, hogy ez a folyamat megerősödjön. Most ismét ko-
molyan toboroznak. Olyan cselekvőképes, 18. életévét betöltött, büntetlen előé-
letű, magyar állampolgárokat keresnek, akik rendelkeznek állandó belföldi la-
kóhellyel és érettségi bizonyítvánnyal. A jelentkezéshez egy önéletrajz is szük-
séges, de ez csak az első lépés. A második rostán egy egészségügyi, fizikai, 
pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak is alávetik a soraikba vágyókat. Ez az a 
pont, ahol sokan kudarcot vallanak.

Egészen 55 éves korig lehet bekerülni beosztott tűzoltói munkakörbe. Alapve-
tő, hogy a jelentkező vállalja a hivatásos szolgálati jogviszonyt. A „C” kategóriás 
gépjárművezetői engedély előnyt jelent.

Az operatív tűzoltói feladatokat egy négyhónapos tanfolyamon sajátítják el az 
újoncok, melynek idejére a korábbi 50 ezer forinthoz képest jóval magasabb ösz-
szeget: 150 ezer forintos fizetést (megélhetési támogatást) kapnak. 

(A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján történik.)

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 34/512-070.
Személyesen a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóságon (Tatabánya, Szent Borbála út 16.) önéletrajzzal, és egyidejűleg az 
állami iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket tanúsító okiratok 
másolatával várják a jelentkezőket.

tűzoltókat toboroznak megyénkben felhíVáS
Bábolna Város  

Önkormányzatának tulajdonában 
álló Bábolna Városgazda Kft.  

a kezelésében lévő  
két darab bérlakás bérletére  

 az alábbi felhívást teszi közzé:
A bérelhető lakások adatai:

1. Lakások címe: 2943 Bábolna, 
Kőrisfa u. 15. (973/19 hrsz)

2. Építés éve: 2017 (új építés)
3. Helyiséglista: előszoba, kam-

ra, konyha-étkező, nappali, 2 db 
szoba, közlekedő, fürdőszoba, 
mosdó, előtér, WC, valamint fe-
dett terasz és gépkocsi beálló. Az 
épületekhez lakásonként tartozik 
az utcafronton egy lábon álló ker-
ti tető, mint gépkocsi beálló, va-
lamint a hátsó kerti homlokzaton 
egy fedett terasz.

4. Lakások hasznos alapterülete 
65,84 m2

A lakásbérleti jogra igényt 2018. 
február 12. 12 óráig lehet írásban 
beadni a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (2943 Bábolna, 
Jókai M. u. 12.). A lakásbérleti jog 
igényének megjelölésével egyidejű-
leg meg kell adni, hogy hány fő kí-
vánja használni a bérleményt, illet-
ve az igénylőnek nyilatkozni kell ar-
ról, hogy az esetleges bérleti szer-
ződés megkötését megelőzően két 
havi kaució megfizetését vállalja.

A kiválasztott bérlő előrelátha-
tólag 2018. március 1. napján köl-
tözhet a bérleménybe.

A lakásokkal kapcsolatos bő-
vebb felvilágosítást a Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatalban, 
Antos Zsófia műszaki ügyintéző-
nél (34/568-005) lehet kérni ügy-
félfogadási időben.

mozgalmaS éV Volt a taValyi
A Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe 33 településre terjed ki. Három szolgálati csoport-

juk számára mozgalmas év volt a tavalyi, mondta el Hántai Ferenc komáromi tűzoltóparancsnok. Statisztikája szerint 17 
százalékkal emelkedett a káresetek száma tavaly.

2017-ben 396 káreseményhez riasztották a komáromi hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományát. Ebből a komá-
romiak 194 esetben: 53 alkalommal tűzhöz, 86 esetben műszaki mentéshez vonultak. 35 téves jelzést kaptak, valamint 
20 kiérkezés előtti felszámolt káresetet tartanak nyilván.

Az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes állományokkal való kiváló együttműködéseiket közös gyakorlato-
kon is gyakorta megerősítik. Hd, 24 Óra
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Több mint 16 milliárd forint érkezett megyénkbe, amit 
önkormányzatok és egyéb szervezetek pályázhattak két 
körben település és területfejlesztésre. A TOP-os pályá-
zatok első körében Bábolnát is a sikeresek közt említet-
ték, hiszen ezzel a forrással újult meg a Százszorszép 
Óvoda az elmúlt esztendőben. Ez a beruházás készült el 
elsőként a megyében. 

A második körben is eredményt hirdettek.  Ezúttal mintegy 
3,78 milliárd forint értékben 34 pályázó valósíthatja meg te-
lepülésfejlesztési álmait. A témában január 12-én sajtótájé-
koztatót tartottak Tatabányán a megyeházán, ahol Popovics 
György megyegyűlési elnök beszélt a TOP-os pályázatok 
és források jelentőségéről, a területfejlesztés összehangolt-
ságáról, a pályázati rendszerben résztvevők együttműködő 
magatartásáról, és arról a pozitív tényről, hogy valamennyi 
pályázó sikert könyvelhetett el.

A megyegyülés elnöke azt is elmondta, a TOP-os pályá-
zatok esetében a második körben 8,78 milliárd forint áll ren-
delkezésre, ebből hirdettek most 3,78 milliárd forint értékű, 
már megindított projekteket. 

– A legtöbb pályázat esetében a támogatási szerződésen 
is túl vannak már a pályázók. A pályázati struktúra minden 
pályázónak a fejlődés lehetőségét hozza, magyarázta Po-
povics György.  

A TOP immár a megvalósítás szakaszába lépett. Az első 
kör támogatott beruházásai ez év októberéig elkészülnek, a 
második körben most újabb 34 településen valósulhatnak 
meg településfejlesztést célzó elképzelések.

Dr. Juhász János, a Megyei Területfejlesztési Kft. igazga-
tója (mely cég a megyei önkormányzat 100%-os tulajdona) 
elmondta, a közbeszerzési szerződések teljes gőzzel ké-
szülnek, készítik elő a pályázatokat. 

Popovics György megyegyűlési elnök azt is elmondta, 
nagy büszkeség, hogy a megyei önkormányzat létre tudott 
hozni egy olyan céget, mely a megyei pályázatok nyolcvan 

százalékában részes, vagy konzorciumi partnerként, vagy 
szakértőként, vagy akár projekttársként a megvalósításban. 

Városunk a második körben is sikert könyvelhetett el. 
Bábolna mintegy 98 millió forintot költhet a szabadidő-
parki csónakházra.

 A sajtótájékoztató alkalmával Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit országgyűlési képviselő a Komárom-Esztergom megyei 
3-as számú választókerület nyertes projektjeit méltatta. 
Ezek között Bábolna csónakház létesítésére irányuló pályá-
zata is szerepel. A csónakház kivitelezésére több mint 97 
millió forintot nyert el településünk.

Az országgyűlési képviselő kiemelte: „Bábolna mert na-
gyot álmodni, és komplex fejlesztésben mert gondolkodni 
a város érdekében.” 

A pályázati forrásokkal Bábolna sokkal komplexebben 
tudja a város működtetését, funkcióit erősíteni, fogalmazott 
az országgyűlési képviselő.

hajnal d

„bábolna mert nagyot álmodni”

óVatoSan az utakon!
Az őszi és téli időjárás számos veszélyforrást tartogat a 

közúti közlekedés résztvevői számára. Ezekben a napok-
ban az utakon közlekedők fokozott körültekintésére és tü-
relmére van szükség, valamint a járművek indulásra való 
felkészítésére is érdemes több időt szánni.

A gépkocsik időjárásnak megfelelő általános felülvizsgá-
latán túl ajánlott minden elindulás előtt ellenőrizni a gumi-
abroncsok állapotát, a fagyálló folyadék szintjét, valamint 
a fékrendszer, a világító berendezések, az ablaktörlők és a 
fűtő, párátlanító berendezések működését.

Érdemes a reggeli készülődésre kicsivel több időt szánni: 
mielőtt útnak indulnánk, a szélvédőt és valamennyi ablakot 
párátlanítani, valamint a hajnali deret és rárakódott jeget el-
távolítani.

Csapadékos időjárási viszonyok esetén számolni kell az 
utak csúszósságával, éppen ezért kiemelten fontos, hogy 
körültekintően és türelmesen vezessenek!

Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útvi-
szonyoknak megfelelően közlekedjenek, a sebesség meg-
választásánál a forgalmat is vegyék figyelembe. Tartsák 
szem előtt, hogy nem csupán a hó, hanem a lecsapódó 
pára miatt is csúszóssá válhatnak az utak, a köd miatt csök-
kenhet a látótávolság, a megerősödő szél pedig ronthatja a 
járművek menetstabilitását!

Vezetés közben vegyék figyelembe, hogy a száraz és 
nedves útfelületek váltakozása miatt a gumiabroncsok ta-
padása is változik, valamint a felüljárók és hidak útburkolata 
ilyenkor gyakrabban jegesedik, ami fokozott veszélyhelyze-
tet teremt. A borongós időben tompábbak lehetnek a refle-
xek, ezért fontos a nagyobb követési távolság betartása is.

Amennyiben mégis megcsúsznának járművükkel, kerül-
jék a hirtelen kormánymozdulatokat, illetve az intenzív fé-
kezést! Ilyen esetben ajánlott a sebességet gázelvétellel és 
motorfékkel csökkenteni.

Biztonságos és balesetmentes közlekedést!

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság csúszásveszélyre hívja fel  
a közúti közlekedésben résztvevők figyelmét.
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Évek óta havonta egyszer ingyenes gazdasági tanács-
adással várják az ügyfeleket a Bábolnai Közös Önkormány-
zati Hivatal dísztermében. A térítésmentes tanácsadást 
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsan-
na tartják, akik adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, 
nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok 
kitöltésében nyújtanak hathatós segítséget a hozzájuk for-
dulóknak. A szolgáltatást a Bábolnai Hölgyegylet tartja élet-
ben a két könyvelő segítségével. 

– 2014-től alakult meg a hölgyegylet, azóta végezzük 
igény alapján az ingyenes gazdasági tanácsadást. Gyako-
ri volt korábban, hogy megállítottak bennünket az utcán és 
a témához kacsolódó kérdésekben kérték a privát segít-
ségünket. Ez az igény indította el a tanácsadásokat, me-
lyek előre egyeztetett időpontokban térnek vissza minden 
hónapban. A legfontosabb témakörök a nyugdíj előtti szol-
gálati idő megállapítását feszegetik, valóban elmondható, 
hogy a kiszámolt szolgálati idővel kapcsolatban gyakoriak 
az érdeklődések. Kiemeltek továbbá a nők nyugdíjaztatásá-
val kapcsolatos kérdések, a magánszemélyek irányából az 
adózás vonatkozásában is gyakorta várnak a válaszainkra. 
Ezen belül a szellemi szabadfoglalkozásúak, az ősterme-
lők és a bérbeadók is felkeresnek bennünket, hogy az őket 
érintő, megfelelő adózási státuszokat megtaláljuk.

Az adózás témakörében szinte folyton változásokat élhet 
meg az átlagember. Ezekről a változásokról a NAV részlete-
sen tájékoztatja az adózókat a hatóság honlapján. 

Cikkünkben csak érintőlegesen említjük mindezeket. Így 
például a változások érintik a családi adókedvezményt, fel-
merül, mely kedvezmény emelkedett. A több munkáltató ál-

tal adható kedvezményt, így például a lakhatással össze-
függő adókedvezményt, de továbbra is megmaradt az első 
házasok kedvezménye két évig, amit visszamenőleg is lehet 
igényelni. Az adózással kapcsolatos változásokat – a jogo-
sultság ismeretében – érdemes tehát a NAV honlapján ke-
resni.

A Bábolnai Hölgyegylet két könyvelője azonban arra biz-
tat mindenkit, hogy igényeljenek ügyfélkaput, mert azzal 
könnyebbé válik az adó és egyéb ügyek ügyintézése is. Az 
internetes ügyfélkapu egy kiváló megoldás arra, hogy bár-
ki követhesse saját ügyeit. A másik kiemelt dolog egy dá-
tum: ez pedig május 22-e, eddig az időpontig a magánsze-
mélyeknek a személyi jövedelemadó bevallást be kell kül-
denie a NAV-nak. 

Az ingyenes gazdasági tanácsadások pedig továbbra is 
arra hivatottak, hogy elkalauzoljanak bennünket a gyakran, 
első hallásra talán bonyolultnak tűnő adminisztrációs rend-
szerben. Az ingyenes tanácsadásokra idén is minden hó-
nap utolsó hétfőjén kerül majd sor 14 és 16 óra között. 

Szakmai tanácSok gazdaSági kérdéSekben

ingyeneS gazdaSági tanácSadáS 
2018. február 26-án hétfőn a Bábolnai Közös Önkor-

mányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és 
Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági ta-
nácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok szá-
mára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási 
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyúj-
tandó okmányok kitöltésében.

A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest is több szja-beval-
lási tervezetet készít idén a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV). A nyilvántartásában szereplő adatok alapján 
a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére 
kötelezett magánszemélyeknek is összeállítja a NAV a 
bevallási tervezetet. Esetükben a tervezet egy „ajánlat”, 
mely nem válik automatikusan bevallássá, azt ki kell 
egészíteni az önálló tevékenységből származó, illetve 
őstermelői bevételekkel, költségekkel. 

A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifize-
tők, munkáltatók által benyújtott adatokat használja fel. A 
mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett 
magánszemélyek számára az adóbevallási tervezet egy 
ajánlat, amely segít a bevallás kitöltésében.  Ezen tevékeny-
séggel kapcsolatos bevételek és költségek nem szerepelnek 
a NAV nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási tervezet 
nem tartalmazza. Ezért az adóbevallási tervezetet az adó-
zóknak ki kell egészíteniük az önálló, illetve az őstermelői 
tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési 
kötelezettségekkel. Az adóbevallási tervezet alapján elkészí-
tett szja-bevallás benyújtási határideje 2018. május 22.  

Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási ter-
vezetet, az nem válik május 22-én érvényes személyijöve-
delemadó-bevallássá. Erre a kitöltő program külön figyel-
mezteti is az adózókat. 

Ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a 600 ezer 
forintot nem haladta meg és nem volt más adóköteles jöve-
delme, akkor bevallást sem kell benyújtania.

Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. már-
cius 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában 
elérhetővé teszi. 

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a 
tervezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) 
vagy a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatvá-
nyon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószá-
mon, valamint az ügyfélszolgálatokon. 

Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító je-
let és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: 
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn

Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV hon-
lapjáról letöltheti, illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezhe-
ti a 17SZJA nyomtatványt, valamint a bevallás elkészíthető 
a webes kitöltő felületen is, mely elérhető a NAV honlapjáról 
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról 
(www.magyarorszag.hu). 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Doktor Imre Zoltán
adószakmai sajtóreferens

tel.: 70/4569223, 34/519-892

egymillióVal tÖbb terVezet kéSzül
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A bábolnai események sorában a Babazsúr mindig 
kiemelt jelentőségű. Legutóbb októberben találkoztak 
egymással kisbabás szülők, most pedig január 24-én 
voltak hivatalosak a hivatalba a Babazsúr alkalmára. 

Ezt az eseményt a gyermeket vállaló családok megbecsü-
lésének jeleként tartja meg az önkormányzat immár hagyo-
mányosan. Dr. Horváth Klára polgármester most is mosoly-
lyal az arcán köszöntötte a karonülőkkel érkező szülőket, 
köszönhető ez a sok édes porontynak, akik most is gőgi-
cséléssel és babaillattal töltötték meg a termet. Ezúttal 18 
meghívottból 14 kisbabával jelentek meg olyanok, akiknek 
gyermekük az elmúlt három hónap időszakában születtek. 
Volt olyan család, amelyik azért maradt távol, mert időköz-
ben elköltöztek. 

A Babazsúrokon a polgármester mindig rendre tájékoztat 
a gyermekvállalással járó kedvezményekről, a Start-számla 
nyitás lehetőségéről, valamint ajándékkal is meglepi a kis-
babás családokat. Bábolnán a korábbinál sokkal több gyer-
mek született 2017-ben: 44 új kis jövevényt üdvözölhettek a 
településen. 

A tavaly született kicsinyek nevei idén augusztusban ke-
rülhetnek fel arra az Életfára, mely köztéri alkotást a jövőnek 
állíttatott az önkormányzat. 

2017. október-november-december hónapok  
újszülöttjei:

HorvátH Dominik született 2017. október 2-án,  
Horváth Ágnes gyermeke.

Lami Letícia született 2017. október 2-án,  
Laminé Matécsik Viktória és Lami Zoltán gyermeke.

Lőrik Noémi született 2017. október 6-án,  
dr. Lőrik- Markovics Kitt és dr. Lőrik Lambert gyermeke.

éLő LéNa roziNa született 2017. október 12-én,  
Végh Edina és Élő Imre gyermeke.

nagy Dominik Lajos született 2017. október 17-én,  
Takács Zsanett és Nagy Lajos gyermeke. 

HorvátH HaNNa réka született 2017. október 25-én,  
László Erika és Horváth Dávid gyermeke.

mánDLi árpáD született 2017. október 26-án,  
Mándli Árpádné és Mándli Árpád gyermeke.

Samu Noémi született 2017. október 29-én,  
Baranyai Ilona és Samu Szilárd gyermeke. 

SzukNai Nóra született 2017. október 30-án,  
Szuknai Mária Magdolna és Soós Tibor gyermeke. 

gyüre BLanka született 2017. november 3-án,  
Kozicz Ágnes és Gyüre Győző Dávid gyermeke.

HajDu ákos született 2017. november 5-én,  
Hajduné Zoltán Csenge Petra és Hajdu János gyermeke. 

FeHér DéNeS született 2017. november 16-án,  
Kiss Linda és Fehér Gábor gyermeke.

takács BarnaBás született 2017. november 30-án,  
Takács-Németh Adrienn és Takács Ákos gyermeke.

süLe csaBa született 2017. december 2-án,  
Fábián Klára és Süle Gyula gyermeke. 

DaraDicS Dóra született 2017. december 20-án,  
Kovács Petra és Daradics László gyermeke. 

HorvátH BaLázS született 2017. december 31-én,  
Horváthné Berkes Bianka és Horváth Sándor gyermeke.

skuBa istván marceLL született 2017. december 31-én,  
Káldi Hajnalka és Skuba István gyermeke. 

GróF NáNDor született 2017. december 31-én,  
Gróf-Nagy Katalin és Gróf Zoltán gyermeke. 

Gratulálunk a kisgyermekes családoknak!

babazSúr moSollyal éS babaillattal

A bábolnai szilveszteri kisbabák

Felhívjuk az érdeklődők
figyelmét, hogy

GYERMEKKUCKÓ 
foglalkozásaink időpontja 

megváltozott.
Február hónaptól 

SZERDÁNKÉNT 
várjuk az érdeklődőket.
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meSéS alkotáSok
Ismert mesék szereplői elevenedtek meg horgolt formá-

ban január 18-án, a Százszorszép Óvoda emeleti galériáján. 
Józsy Judit, a horgolt mesefigurák megalkotója nem elő-
ször mutatkozott be városunkban, hiszen tavaly tavasszal a 
Helytörténeti Gyűjtemény épülete adott otthont a műveiből 
készült kiállításnak. 

 Judit ezúttal egy közösségi portálon indított szavazás 
alapján készítette munkáit, mely során a legnépszerűbb 
meseszereplőkre voksolhattak az érdeklődők. Rengeteg 
szavazat érkezett, az ovigalériában nyílt kiállításra a nyertes 
figurákat készítette el. A rég mesék szereplői, mint például 
Micimackó, Süsü, Mazsola és a TV Maci is feltűntek, de az 
újabb rajzfilmek sztárjai, például a mignonok, illetve Bogyó 
és Babóca is megjelentek.

 A kézimunkázást minden esetben alapos felkészülés elő-
zi meg. Judit az úgynevezett „amigurumi” technikát hasz-
nálja, amely a különféle figurák horgolásával foglalkozik. A 
mintatervezés előtt képekből inspirálódik, majd lerajzolja az 
életre keltendő figurát, annak minden aprólékosan kidol-
gozott részletével együtt. Ezután következhet a tényleges 
munkafolyamat, melyet az ovisoknak is bemutatott. A picik 
lelkesen tekergették a fonalat, és elbűvölten nézték az alko-
tó fürgén mozgó ujjait.

 A most bemutatott sorozat még nem teljes, az elkészült 
meseszereplők mellé még a jövőben csatlakozni fog példá-
ul Tigris, Malacka, illetve Paprikajancsi figurája is.

ügyeSen muzSikáltak
Január vége minden oktatási intézményben fontos dátum, 

hiszen eljön a félév lezárásának időszaka, a vizsgák ideje.  
Városunk zeneiskolájában január 18-án adtak számot az 
elmúlt öt hónapban szerzett tudásukról a zenészpalánták, 
akik a remek felkészítésnek és szorgalmuknak köszönhető-
en ügyesen szerepeltek a megmérettetésen.

 Bánfi Csaba, a Zene-és Művészeti Iskola igazgatója el-
mondta, a gyermekek minden segítséget megkaptak a 
felkészüléshez, az év során a nebulók az életkoruknak 
megfelelően érzelmileg és tudásukban is ráhangolódtak a 
záróvizsgákra. A cél, hogy az intézményt elhagyva sikeres 
zenészekké válhassanak.

 A számonkérés jól bevált szokások szerint zajlik: a tanu-
lók először nyugodt, zárt körülmények között, tanáraik előtt 
adnak számot tudásukról, majd egy nyílt koncert keretében 
szüleiknek is bemutathatják fejlődésüket. A félévi bizonyít-
ványba bekerülő érdemjegy szintén két részből tevődik 
össze: az egyikkel a tanév során mutatott szorgalmat, az 
otthoni gyakorlást és a zenéhez való hozzáállást értékelik, 
míg a másik rész a vizsgán bizonyított konkrét tudást szim-
bolizálja. 

 Idén mintegy harminc zenészpalánta bizonyította felké-
szültségét, a vizsgán hegedűt, furulyát, trombitát, szinteti-
zátort, zongorát, fuvolát és klarinétot, illetve ütős hangsze-
reket is megszólaltattak. A gyermekek kiválóan szerepeltek, 
a pedagógusok és a szülők is elégedetten nyugtázhatták 
tudásuk bővülését és az elért fejlődést. 

A zeneiskolai tanulmányok sikerességét mutatja az is, 
hogy a különféle megyei, illetve országos versenyeken is 
rendre előkelő helyen végeznek a bábolnai zenészpalánták.

nőnapi  előadáS
Szeretettel várjuk városunk – nem csak – hölgy lakosait, 

2018. március 8-án 17 órakor, a Szabadidőközpontba, 
egy kellemes előadásra!

A részletes programmal hamarosan jelentkezünk.

Bábolna Város Önkormányzata
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loVáSznak kéSzülnek
Közeledik a továbbtanulás előtt álló tanulói jelentkezé-

sek leadásának a határideje, ezért a választás megköny-
nyítése érdekében városunk lovasiskolája nyílt napokat 
rendezett az érdeklődőknek. A január 12-én megren-
dezett utolsó alkalmon Körmendi Csaba, az intézmény 
igazgatója tartott tájékoztatót, majd a szülők és a gyer-
mekek megismerkedhettek a lovászképzés gyakorlati 
helyszíneivel, illetve a kollégiummal és az elméleti okta-
tás színhelyeivel. 

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kol-
légium vezetőjétől megtudtuk, a kezdeti két nyílt nap helyett 
a nagyszámú érdeklődőre való tekintettel egy harmadikat 
is beiktattak. A Ménesbirtok kamaraszínházának terme min-
den alkalommal színültig telt érdeklődőkkel. Az ország min-
den tájáról idesereglett érdeklődőket az iskola pedagógusai 
tájékoztatták az intézmény tevékenységeiről, a továbbtanu-
lási lehetőségekről és a lovász szakmák jó- és árnyoldalai-
ról, hogy a felelősségteljes döntést a végzős nebulók objek-
tíven tudják meghozni.

Az iskolába minden esztendőben jelentős számú a túl-
jelentkezés – tudtuk meg Körmendi Csaba igazgatótól. A 
felvehető diákok számát meghatározza a kollégiumi férő-
helyek száma és a lóállomány kapacitása is. Jelenleg a ki-

lencedik évfolyamon két osztályt indíthatnak, összesen 56 
tanulóval. Lehetőség van érettségire épülő képzésekre is, 
ahová 16 diákot várnak, míg a belovagló szakra szintén 16 
tanuló felvételére van mód.

A pályaválasztási procedúra során a jelentkezések befeje-
zésével márciusban pályaalkalmasság vizsgára és elbeszél-
getésre várják a felvételizőket. A felvételi eljárás fontos pont-
ja ez, hiszen a lovasiskolában komoly hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy személyesen is megismerjék a leendő diákokat 
és felmérjék, ki mennyire elkötelezett a lovas szakma iránt.

hd

SzínéSzpalánták JátékoS óráJa 
Nyílt drámaórát tartottak az Anonim Drámacsoport 

berkeiben január 24-én. Az iskolai drámások a Bábolnai 
Zene és Művészeti Iskola keretein belül működnek, Ve-
resné Szkocsek Mária pedagógus, alpolgármester veze-
tésével. A csoportot tekintve elmondható, hogy ők nem 
egy klasszikus színjátszó formáció. Az általános iskolai 
közegben választható ez az elfoglaltság azok körében, 
akik kedvet éreznek a színjátszáshoz. Éppen ezért a 
gyerekek felkészültsége és képességei is eltérőek.

Veresné Szkocsek Mária a körben azon fáradozik, hogy 
mindenkiből a lehető legjobbat hozza ki. Ez rendre sikerül 
is, hiszen a nyolcadikos korosztályban már egészen kiemel-
kedő produkciókra is képesek a diákok. Sajnos a továbbta-
nulás miatt a legtöbben éppen ekkor hagyják el iskolájukat 
és a színjátszókört. 

Január 24-én egyfajta ízelítőt kínált a csoport vezetője 
mindabból, amit a felkészülés során tanulnak. A drámatanu-
lást megalapozó játékokkal készült Veresné Szkocsek Má-
ria, aki a gyakorlatok lényege kapcsán kifejtette, valamennyi 
játékelem a fejlődést szolgálja. 

Véleménye szerint, a színészi tehetség fejleszthető, és 
miután kevés olyan ember van, aki drámaoktatás nélkül 
magabiztosan helytáll a színpadon, ezért az irányított, de 
szórakoztató tanulás mindenképpen, a későbbiekben is a 
tanulók javára válik. 

Mozgásos, szöveges, koncentrációt fejlesztő gyakorlato-
kat egyaránt szerepeltettek a bemutatóban annak érdeké-
ben, hogy a készülő színdarabokban már magabiztosan: 
színpadképesen szerepeljenek a fiatalok, hogy könnyeb-
ben tanulják a szöveget és a megfelelő szereposztás érvé-
nyesüljön.   

A nyílt drámaórába a szülőket is bevonták, akik kétségkí-
vül élvezték a látványos közösségi játékot. 

Veresné Szkocsek Mária elmondta, a drámajáték az életre 
is nevel, mert a személyiséget is komolyan és előnyösen 
formálja, fejleszti. Az improvizációs csoportmunkában a 
gyerekek kommunikációs készsége is fejlődik, amely nagy 
előny a mai gépiesített világban, amikor a gyerkőcök a szá-
mítógép segítségével és okoseszközökkel kommunikálnak 
leginkább. 

Az Anonim Drámacsoportban a drámapedagógia vala-
mennyi eszközét kihasználva munkálkodnak, a végcél pe-
dig valóban az, hogy a gyerekek felkészült fiatalként léphes-
senek ki a nagyvilágba. 

A folytatásban a március 15-ei műsorra készülnek, a sza-
badságharcot idéző darab szerkesztett jelenetekből rajzo-
lódik majd ki. 
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Dr. Kiss Katalin gyermekgyógyász rendelőjében is 
többen érkeztek influenzaszerű megbetegedéssel ja-
nuár utolsó hetében. A megbetegedéssel kapcsolatban 
nagy járványhullámot jósoltak, és úgy tűnik, a jövendö-
lések beigazolódnak az idei télen.

A gyermekorvosi rendelőt lázas állapotra, köhögésre, nát-
hára, rossz közérzetre panaszkodó kis betegek és szüleik 
keresték fel leginkább ebben az időszakban. A doktornő 
elmondása szerint az influenzára legjellemzőbb tünet, hogy 
a láz és az izom és hátfájdalommal járó levertség hirtelen 
jön, és valóban ágyba dönti a beteget. A szövődményes 
tünetek: a torok kaparás és hurutos köhögés csak ezután 
jönnek...Az influenza vírusa a kisgyermekek, a 3-6 éves és 
kisiskolás korú gyermekek körében tömegesen támad, hi-
szen itt a legjellemzőbb a közösségben való összezártság. 

Veszélyeztetettek körébe tartoznak azonban az idősek 
és a krónikus betegek is. Ők jogosultak az ingyenes oltó-
szerre, akárcsak a kicsinyek. A szociális és egészségügyi 
szférában dolgozók is kérhették/kérhetik a térítésmentes 
védőoltást, mely idén is kellő mennyiségben rendelkezésre 
áll. Az idei szezonban az oltás a pedagógusok számára is 
elérhető volt ingyenesen.

A hangsúly azonban a megelőzésen van. A szervezetet 
már idejekorán és folyamatosan meg kell erősíteni ebben 
a téli, járványos időszakban. A megfelelő, kiegyensúlyo-

zott táplálkozás mellett étrendünket vitaminokkal is kiegé-
szíthetjük. Különös figyelmet kaphat a C vitamin mellett az 
ugyancsak immunerősítő D vitamin pótlása, mely nemcsak 
a csont szerkezetére előnyös hatású, hanem az egész im-
munrendszerre pozitív hatással van, és fontos szerepe van 
gyermekkorban abban, hogy a későbbi krónikus betegsé-
gek ne alakuljanak ki. Fontos a kiegyensúlyozott életmód is, 
a szabad levegőn való tartózkodás, a mozgás és a közössé-
gekben a megfelelő szellőztetés és higiénés rendszabályok 
betartása. Ezek mind hozzájárulnak a betegség megelőzé-
séhez.

A preventív, megelőző hozzáállással kevesebb lehet a be-
tegek száma. Az influenza időszakában a betegség létszám 
alakulásának mérésére népegészségügyi adatok is rendel-
kezésre állnak. Január utolsó hetében már járványról be-
szélhettünk. A harmadik héten a jelentett betegek több mint 
25 százaléka 14 év alatti volt. 

Dr. Kiss Katalin szerint az oltóanyag addig nyújthat még 
segítséget, amíg a járvány még nem tetőzik. A járvány elin-
dulásának hetében még van esély a vírussal szembeszállni 
védőoltással, mert az oltás nyújtotta védettség két hét alatt 
alakul ki. 

Bábolnán többen jelezték igényüket az oltóanyagra, a ve-
szélyeztetett csoportba nem tartozók köréből is. 

pályaVálaSztáS 2017/18
A Bábolnai Általános Iskola végzős diákjai is elérkeztek 

életük egyik fontos állomásához, a pályaválasztáshoz. 
Január 20-án lezajlottak a központi írásbeli felvételi vizs-
gák magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A 21 fő 
nyolcadikos közül tizenöten írták meg a feladatlapokat. 
Ez azok számára volt kötelező, akik gimnáziumban vagy 
szakgimnáziumban szeretnének továbbtanulni. Az ered-
mények tükrében elmondható, hogy a magyar nyelvi fel-
vételi sikerült jobban. Szövegértési, nyelvhelyességi, he-
lyesírási feladatokkal kellett megbirkózniuk a diákoknak, 
illetve fogalmazást is kellett írniuk az iskolai egyenruha 
előnyeiről, hátrányairól. Az elérhető pontszám 50 pont 
volt, 5 diákunk 40 pont felett teljesített, ami jó eredmény-
nek mondható. A többiek is képességeiknek megfelelő-
en teljesítettek. A matematika feladatokat nehezebbnek 
találták, gyengébb eredmények születtek. Ha az orszá-
gos átlagot tekintjük, elmondható, hogy a matematika 
felvételi eredménye a magyar nyelvi alatt marad orszá-
gos viszonylatban is.

Február 19-ig kell a jelentkezési lapokat továbbítani a 
középfokú intézményekbe. Ezt követi az általános felvé-
teli eljárás a szóbeli vizsgákkal és az egészségügyi alkal-
massági vizsgálatokkal. Aztán már csak izgulni kell ápri-
lis 27-ig, ugyanis ekkorra derül ki, hogy a diákok melyik 
középfokú iskolába nyertek felvételt.

Veresné Szkocsek Mária  
pályaválasztási felelős

egyre tÖbb az influenzáS,  
illetVe az influenzaSzerű megbetegedéS
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

habó = hatalmagoS azonáltal  
barátSágoS óriáS

Roald Dahl meséin már több nemze-
dék nőtt fel. Akinek a neve nem isme-
rős, az is biztos lehet benne, látott már 
tőle mesét, vagy a könyveiből készült 
filmek valamelyikét. Egyik leginkább 
ismert műve a Charlie és a csokigyár. 
Másik népszerű története A barátságos 
óriás (más megjelenésben Szofi és a 
HABÓ), melyből nemrég film is készült.

Nemcsak gyereknek szól a mese, 
felnőttként is ugyan olyan élvezhető, 
sőt szórakoztató. A nyelvezete fantasz-
tikus, és a fordító is kitett magáért, egy-

szerűen elpékesztő lett – akarom mondani, elképesztő. Az a 
sok kis ukmukfukk megjelenése nem kis fantáziát igényelt.

A könyv letétele után megjelent a szokásos rossz érzés, 
hogy ki kell lépni ebből a világból. Nemcsak az óriások 
képviselte fantasy világ elvesztése miatt, hanem hogy a ka-
rakterek jóságosak, barátságosak és szeretetteljesek. Szofi 
nemcsak magát, hanem az egész világot meg akarja men-
teni, a HABÓ mindenáron vigyázni akar Szofira, és még az 
angol királynő is egy elérhető, átlagember számára is meg-
közelíthető szereplővé válik.

Ami külön varázslatossá teszi, hogy az álmok nemcsak 
úgy jönnek, hanem a HABÓ dolgozik rajta, hogy minden-
kinek a legszebb, legjobb éjszakák jussanak. Maga az el-
gondolás, hogy befőttes üvegben tartja, és úgy fújja bele 
az emberbaboknak a fejébe, nagyon tetszetős dolog. Emel-
lett pedig még össze is tudja keverni a sok-sok álmot, hogy 
olyat kapjunk, amire épp szükségünk van.

Minden gyereknek, és magát gyereknek érző felnőttnek 
ajánljuk, aki egy igényes meseregénnyel szeretné tölteni az 
idejét. -kma-

Kormos Anett – Dombóvári istván:  

a nagy roaSt kÖnyV
Kizárólag égetnivalóknak, égetnivalóktól.

Könyvtárunk egyik tavaly év végi 
beszerzése ez az írásgyűjtemény. Két 
nagyszerű stand up-os humoristánk 
vesézi ki és állítja négy fejezetben gör-
be tükör elé a mai magyar társadalom 
médiáját, celebjeit, a mindennapi ka-
raktereket és a jellemesen jellemtelen 
jellemeket. Kitűnő olvasmány akár pár 
perces szabadidő eltöltésére is, mivel 
többnyire másféloldalas szösszenetek-
ből áll.

Könnyen magunkra (és másokra) ismerhetünk szülőként, 
Facebook függőként, nyaralóként és tucatnyi más szerep-
körben. Az irományból nem hiányzik a szerzők öniróni-
ája sem, mely már rögtön az előszóban megjelenik. Már 
a könyv két „fülecskéje” is sokat ígér. „Az írásokból nem 
emelünk ki egyet sem, hiszen a könyv abszolút egységesen 
sz*r” – írja Kormos Anett a könyv utószavában és ehhez 
tartjuk magunkat mi is. Akinek mégis sikerült felkelteni az 
érdeklődését, szívesen látjuk a könyvtárban. -vja-

TŰZIFA - 30/711-0821


TERMELŐI MÉZ házhozszállítással


BIZTOSÍTÁS
–  személyi- és lakáshitel
–  szocpol
–  gépjármű biztosítás
–  lakás- és vagyonbiztosítás

20/417-6756


Bábolna, Nagyváthy J. u. 17.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ  
tisztelettel meghívja Önt  

2018. február 22-én, 17 órára,  
a Szabadidőközpontba  

nyugdíjasok részére rendezett  
farsangi mulatságra.

Berkesné Szűcs Ágnes
intézményvezető

meghíVó
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Zenés vígjáték két felvonásban. Ez 
a leghivatalosabb leírása a műfaj-
nak, melyben jeleskedve Bábolnán 
szerepelt a Sziget Színház január 
18-án, csütörtökön. 

A tíz évvel ezelőtt alakult társulat ve-
zetője és irányítója Pintér Tibor szín-
művész a magyar filmtörténet egy 
remekét, a Hippolyt, a lakáj című dara-
bot adaptálta a színpadra, úgy, hogy a 
közönség nem kényszerült arra, hogy 
most is a filmélmény érvényesüljön. 
Nem is várt talán senki a korábban már 
jól ismert vígjáték filmes változatára. És 
jól tette a néző, ha ezt nem tette....

A rendületlen kacagásra ítélt néző-
közönség egyfajta kispolgári társada-
lomkritikát is kapott a jegyért és a szín-
házra szánt időért cserébe. 

A társulat a forgatókönyv és a film 
zenés változatát vitte színpadra. Pintér 
Tibor úgy fogalmazott, a színészeket 
is arra biztatta, hogy bátran gyúrják 
a szereplők karakterébe saját szemé-
lyiségüket is. Véleménye szerint az 
utánzás sem bűn akkor, ha a színész a 

színpadon a legnagyobbakat másolja. 
Emiatt a vélemény miatt, talán mégis 
csak maradt némi morzsa a filmvász-
non látott történetből. A hangulatos 
vígjáték minden időben mondanivaló-
val bír. A darabot kispolgári kritikaként 
is felfoghatjuk, miközben azonban ki-
válóan szórakozunk a humoros szó-
láncokon, az együgyű, hóbortos laká-
jon, és jótanácsain. 

A szigetszentmiklósi társulat kisfor-
mációs előadását három szereposz-
tásban is játssza. 

A társulat szívesen veszi birtokba vi-
déki színpadok deszkáit, Pintér Tibor 
utalt arra is, hogy a színészi

játék minőségére helyezik a hang-
súlyt bárhol is játszanak. A lényeg a ka-
cagtatáson és a szórakoztatáson volt, 
amely városunkban kiválóan sikerült.

zenéS VígJáték két felVonáSban
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taVaSz a télben
Mérföldkő Turisztikai Csoportunk az idei első túráját a 

közelre, a Nyúl – Győrújbarát gerincre tervezte. Bár a de-
cemberi záró bulin, illetve január elején sokan jelentkez-
tek, a kirándulás időpontjának közeledtével sokasodtak 
a visszamondások (sajnos). A csupán 17 főből álló cso-
portunk ezúttal a menetrendszerű Volán járattal (aki akart 
személygépkocsival) oldotta meg a közlekedést, ugyan-
is a kis távolság miatt buszt csak drágán lehetett bérelni.

Január 28-án tehát a  nyolc órai busszal indulva, Győr-
ben átszállva valamivel több, mint fél óra múlva már Nyú-
lon, a katolikus templomnál találkoztunk gépkocsival 
érkező társainkkal és – sorainkat rendezve – megkezd-
tük menetelésünket a ,,Szurdik’’ jól kiépített gyalogos 
járdáján. Megcsodáltuk a kétszáz évvel ezelőtti felelőtlen 
emberi beavatkozás (erdőirtások) miatt kialakult, eró-
zió vájta mély és kanyargó vízmosást (szurdikot), illet-
ve az esetenként sebesen rohanó vízár kivédésére (már 
az 1800 körül megkezdett!) épített, összesen 10 ódon 
gátat. A szurdik felső részére érve egy  – a  löszfalba vájt 
– pincében megkóstoltuk a környék szőlőjének alkoho-
los produktumát – jól kinevetve  azokat, akik a gépkocsi-
vezetés miatt ezt nem tehették meg!

Jó hangulatban, beszélgetve folytattuk utunkat, amíg 
fel nem értünk a hegygerincre. Innen már nem lévén 
emelkedő, kényelmesen sétálva értük el Győrújbarátot. 
Mit mondjak: szemünk, szánk tátva maradt az utunkat 
szegélyező hatalmas (sok esetben hivalkodó!) villák/
paloták láttán! Átsétálva a falu ezen részén elértünk egy 
szépen kialakított parkocskához, és az itt felépített kilá-
tón tekintettünk szét (az igazat megvallva sokat, mesz-
szire nem láttunk – lévén kevés pára!) Kis pihenő után 
leereszkedve az ófaluba valószínűsítettük azt a helyszínt, 
azt a platót is, ahol – nagy valószínűséggel – az 1809. 
júniusában lezajlott győri csatában Napóleon a győzele-
mig figyelhette, irányíthatta a csapatmozgásokat. Szóba 
került az akkori vesztes csata bábolnai vonatkozása is: a 
Bábolnát kifosztó egyik francia lovast levetve a rekvirált 
hátas felnyergelve vágtatott vissza az istállójába. Ezzel 
rászolgálva a Ménesudvarban felállított, felszerszámo-
zott, de lovas nélküli gyönyörű szoborra, mely a „Leghű-
ségesebb bajtársnak” állít emléket!

Újólag buszra ültünk és rendben, időben hazaértünk. 
Elmondható, hogy kislétszámú, de elszánt csapatunk 
kellemes időben (január ellenére +8 fok!), príma prog-
ramban (12 km) vett részt! Sajnálhatják, akik kimaradtak! 
Készüljünk a februárra!

Katona László

Az idei esztendőben a korábbinál kevesebben adták 
be igényüket a „Termelj otthon! – Mozgalom a konyha-
kertek felvirágoztatásáért” című akcióra. A jelentkezés-
sel ingyenes vetőmag csomaghoz juthattak mindazok, 
akik megfeleltek a mozgalom feltételrendszerének.   

A képviselő-testület tavaly év végén ismét úgy döntött, 
hogy folytatja a programot, valamint, hogy a város továbbra 
is csatlakozik a legszebb konyhakert programhoz

A döntéssel azoknak a lakosoknak nyújtanak lehetőséget, 
akiknek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem ha-
ladja meg a 120.000,- Ft-ot, és szívesen kertészkednek. A 
hivatal illetékes munkatársától megtudtuk, hogy január 31-
ig (a határidőig) heten jelentkeztek a programra, a támoga-
tottak személyéről februárban születik döntés, ezt követően 
már osztják is a vetőmag csomagokat, hogy megkezdőd-
hessenek a munkálatok a kertekben.

Az önkormányzat nyilván átlátta, hogy az elmúlt években 
visszaszorult a kiskerti gazdálkodás. A friss zöldség, a para-
dicsom, a paprika, az uborka, vagy akár a borsó már nem 
az ellenőrzött közegből, a házak melletti konyhakertekből, 
hanem jobbára a bevásárló centrumokból, boltokból kerül a 
lakosok asztalára. Az egészségtudatos élet része azonban, 
ha ellenőrzött, egészséges és legfőképpen friss gyümölcsöt 
és zöldséget fogyasztunk, mely a konyhakerti gazdálkodás-
sal megoldható. A családokat ellátó mennyiség a vetőcso-
magból előállítható. 

Az egészségtudatos szemlélet másik pillére nyilván az a 
lehetőség is, hogy a helyiek, ha nem kívánnak a kerti mun-
kákkal bajlódni, akkor is egészséges és minőségi termé-
kekhez juthassanak a bábolnai termelői piacról. 

A konyhakertbe fektetett energia azonban sokak szerint 
megtérül, hiszen a frissen szedett nyári paradicsom és pap-
rika garantált ízét és illatát sosem fogja lekörözni az áruhá-
zak polcairól levehető importáru, melynek gyakran szárma-
zási helyét sem tudjuk biztosan. 

Az otthon megtermelt javakból ráadásul ütemezhetően 
és olcsóbban készülhet egyéb tartósított élelmiszer, a zöld-
ségekből házi savanyúság, vagy aszalvány, a gyümölcsből 
pedig lekvár és befőtt.

Hét család nagy valószínűséggel learathatja majd mun-
kája gyümölcsét nyár végén. A legszebb konyhakerteket is 
díjazza minden esztendőben a városvezetés, hogy ezzel is 
a kiskerti gazdálkodásra ösztönözze a helyieket. 

egéSzSégeS termények  
a konyhakertből
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Február 11-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Évközi 6. vasárnap - Betegek szentsége 10.45 szentmise

Február 18-án vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Nagyböjt 1. vasárnapja - Hamvazkodás 10.45 szentmise

Február 25-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Nagyböjt 2. vasárnapja - Betegek szentsége 10.45 szentmise

Március 4-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Nagyböjt 3. vasárnapja 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 18. –   Vasárnap 11 óra 
                       Böjt első vasárnapja - Úrvacsora 
                       Ökumenikus istentisztelet 15 óra
FEBRUÁR 25. –   Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 4. –   Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 11. –   Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész - Elérhetősége: 30/336-3734 Parókia: 34/597-459
                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 18.  Vasárnap  15:00 óra Ökumenikus istentisztelet

MÁRCIUS 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.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szó-
ló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök:
• számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesz-

tési, terület-üzemeltetési feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az 
önkormányzat, intézményei és társaságai beruházásainak 
előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkor-
mányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai 
során az előkészítési, megvalósítási és után-követési fel-
adatokban. Szerződések műszaki vonatkozású előkészí-
tése és felülvizsgálata. A településműködtetéshez kap-
csolódó feladatok ellátása, telephely-engedélyeztetés, 
közterület-használat engedélyeztetés. 
Jogállás, illetmények és juttatások: A jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a(z) köztisztviselők juttatásairól szóló önkor-
mányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• középfokú képesítés
• szakmai – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• B kategóriás jogosítvány
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:
 önállóság, precizitás, megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy an-

nak megkérését igazoló dokumentum
• végzettséget igazoló okiratok másolatai
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyi-

latkozat tételi eljárás lefolytatását
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagát az 

elbírálásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölt-
hető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban  
további információt Kocsis Gábor nyújt  

a +3634568000 telefonszámon
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Bábolnai Közös Önkor-

mányzati Hivatal címére történő megküldésével (2943 
Bábolna, Jókai M. u. 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
BH/8/2018., valamint  a munkakör megnevezését: mű-
szaki ügyintéző.

• személyesen: Kocsis Gábor, Komárom-Esztergom me-
gye, 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. február 26.

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző 
munkakör betöltésére.
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Érdekes, de manapság gyakori is egy-
ben, hogy egy ember bizonyos irányú 
tehetsége, szabadidős, hobbi, művészi, 
vagy akár sportban rejlő tálentuma idő-
sebb korában teljesedik ki. Sokak eseté-
ben köszönhető ez annak, hogy az 1960-
as, ‚70-es, ‚80-as évek hazai értékrendje 
a tanulás után a munkát, családalapítást, 
majd a megfelelő életszínvonal fenntartá-
sát helyezte előtérbe, háttérbe sorolva az 
egyén rendkívüli tulajdonságait. 

Hasonlóan volt ezzel Márkus József is, 
aki sakkozói tehetségét tartotta talonban 
egészen addig, mígnem nyugdíjba vo-
nult. Rendszeres résztvevője a Bábolnai 
Sakkfesztivál évente megrendezésre ke-
rülő versenyének, sőt, oszlopos tagja a 
Kisbér-Ászár sakkcsapatnak és a gönyűi 
sakkozók együttesét is erősíti. Beszélge-
tésünk apropójaként szolgált, hogy tele-
pülésünk önkormányzata sakkozójaként 
2017. szeptember 15-én Nagykanizsán 
részt vett a Magyarországi Önkormányzatok Országos Sze-
nior Egyéni Rapid Sakkbajnokságán. 

Még nem is járt iskolába, amikor karácsonykor bátyja, aki 
már tudott sakkozni egy sakk-készletet vitt haza rábasebesi 
otthonukba. Gyorsan megtanulta a szabályokat, olyannyira 
rákapott az ízére, hogy néhány hónap után már megverte 
ellenfeleit. Aztán valahogy hosszú időre feledésbe merült 
számára a játék, 14-15 éves koráig szinte nem is sakkozott. 
A középiskolás csornai kollégiumi évek hozták vissza életé-
be e szellemi sportot, tulajdonképpen itt kezdődött a sakk 
iránti igazi szerelem. Tehetségét különböző versenyeken is 
kamatoztatta, de ahogy beszélgetésünk során fogalmazott, 
szerinte inkább érzéke volt hozzá. Nem szakkörön, tanár 
segítségével, vagy könyvből tanulta a sakkozás szisztémá-
ját, inkább ösztönösen ráérzett a játék lényegére. A kato-
naság ideje alatt is sikeresen csiszolgatta sakkozó tudását, 
szabadidejében szívesen játszott a kockás táblán.

1976 áprilisában, 23 évesen került Bábolnára. Hamar ösz-
szeismerkedett Bierbauer Imrével, aki akkor a helyi sakk-
csapatot irányította. Néhány évet játszott a megyei együt-
tesben, ahol bábolnai, ácsi és tárkányi társaival képviselte a 
sportegyesületet. Márkus József Bábolnán is gyorsan meg-
találta a helyi sakkot kedvelő közösséget, de a családalapí-
tás, a házépítés és a mindennapi munkája már nem hagytak 
helyet a komolyabb sakkéletnek.

A versenyszerű sakkozás tehát – a bábolnai sakkfeszti-
válokat kivéve – élete nagy részében elkerülte őt, vagy ő 
kerülte el azt. Aztán egyszer csak elérkezett a nyugdíjba 
vonulás időszaka, amikor idejével már saját maga rendel-
kezik az ember. Az egyik szombati napon elhatározta, hogy 
elmegy és benevez egy sakkversenyre, amit Töltéstaván 
rendeztek. A negyedik fordulóban, amikor már csak ő és 
ellenfele mérkőzött, egyszer csak arra lett figyelmes, hogy 
a résztvevők sokasága körülállja asztalukat, és őket figyeli. 
A játszmát megnyerte, majd a verseny szervezője tudatta 
vele, hogy a kisbéri csapat egyik mesterjelöltjét győzte le. 
Innen egyenes út vezetett a kisbér-ászári sakkcsapathoz. 
Leigazolták, elkezdett versenyezni NB II-ben és megyé-

ben úgy, hogy nem volt úgynevezett „Élő 
pontja” – a világon mindenütt e pontrend-
szernek megfelelően minősítik és rang-
sorolják a sakkversenyzőket. Valamivel 
több, mint 10 versenyjátszma után kapta 
meg a pontszámát, ami mindenkit megle-
pett. Az 1830 pont előkelő helyre rangso-
rolta, előfordult, hogy elöl lévő táblákon 
játszhatott. Nem sokkal ezután Gönyűről 
is megkeresték, szívesen látnák ott is 
versenyzőként. Mivel a szabályok meg-
engedik, vendégjátékosként a Győr me-
gyei csapatot is segíti sakktudásával. Így 
heti két alkalommal is elfoglalja magát e 
szellemi sport terén: hétfőnként Gönyűn, 
péntekenként pedig Ászáron, plusz a baj-
noki szezonban havi 1-2 vasárnapi mér-
kőzés. Ezenkívül rendszeresen látogatja 
a környék más meghirdetett megméret-
tetéseit is, mint például a Bábolnai Sakk-
fesztivált. Az eredményesség változó, hét 
fordulóból 3-5 pontot sikerül szereznie, 

általában 50 % felett teljesít. Néhány éve sikerült megnyer-
nie a bábolnai versenyt rapid kategóriában, de mint mond-
ta, azóta nem volt ilyen szerencséje.

Ahány sakkozó, annyiféle stílus. Ő azok közé tartozik, aki-
ket jelentősen befolyásolnak a játszma közbeni környezeti 
hatások. Ha valamilyen körülmény megzavarja, az könnyen 
kizökkenti gondolatmenetéből és hibázik. Szerinte az a jó 
sakkozó, aki függetleníteni tudja magát minden zavaró kö-
rülménytől. Mindemellett nyílt sisakú, támadó stílusú játé-
kos, aki akkor tud eredményes lenni, ha van megfelelő tér 
számára, nem kedveli az úgynevezett zárt állásokat. Amit az 
ember az életben produkál, az látszik a sakkjátékában is, az 
ember egyénisége itt is megjelenik.

De térjünk vissza a cikkünk elején említett nagykanizsai 
2017-es szenior sakkbajnoksághoz. Márkus József nagy 
megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehetett a rangos ver-
senyen, hiszen saját települését képviselhette, és magas 
szintű sakkozókkal mérkőzhetett meg. Mint mondta, a 64 fős 
mezőnyből rögtön elsőként egy kiemelkedő „Élő pontszá-
mú” mesterrel játszott, és nyert ellene. Erre azért is büszke, 
mert ellenfele végül a bajnokság harmadik helyét szerezte 
meg. Ezt követően még hat játszma várt rá, az egyenként 
15 perces partik közül két mesterrel is találkozott. Öt játsz-
máig kitűnően szerepelt, négy pontot gyűjtött össze, aztán 
egy rövidzárlat miatt két meccset elveszített. Márkus József 
bosszantónak érezte, hogy egy apró hiba következtében ki-
esett a lendületből, de büszke lehet teljesítményére, hiszen 
minden ellenfele az övénél jóval magasabb „Élő pontszám-
mal” rendelkezett. Végeredményben 64 résztvevő közül a 
38. helyet sikerült megszereznie. Lapzártánk után érkezett 
a hír, hogy sakkozónk a Kisbér-Ászár csapatának február 4-i 
Almásfüzitő elleni mérkőzésén 5. táblán a kétszeres magyar 
bajnok Finta Erzsébet ellen sötéttel bravúros döntetlent ért 
el.

A bábolnai nyugdíjas sakkversenyző továbbra is aktívan 
hódol hobbijának, a versenyszellem erősen él benne. Szel-
lemi sportról lévén szó addig szeretne játszani, míg elméje 
nem fárad bele. - hantos -

azért kezdte el a Sakkot, mert pallérozza az elmét
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A Szőnyi Palánkdöngetők Köre floorballszakosztály időn-
ként feltűnik városunk sportcsarnokában egy-egy mérkőzés 
erejéig. Az egyesület általában akkor látogat el települé-
sünkre, amikor a komáromi sportlétesítmények túlterheltsé-
ge miatt kiszorulnak városukból. Január 27-én U17-es és 
felnőtt férfi csapatuk játszotta bajnoki mérkőzéseit Bábol-
nán.

Komáromban immár húsz éve működik a floorball egye-
sület, és kiemelkedő eredményeik miatt a várost a floorball 
fellegváraként is emlegetik – tudtuk meg László Péter veze-
tőedzőtől. Mint mondta, népes tábor hódol Komáromban a 
sportágnak, három általános iskolában és a város több kö-
zépiskolájában is működik szervezett keretek között, szaka-
vatott edzőgárdával. Az egyesületben két felnőtt csapat mű-
ködik, ők az első, illetve a másod osztályban szerepelnek. 
Az első osztályú felnőtt férfiak a bajnokság második helyén 
állnak, és bejutottak a Magyar Kupa négyes döntőjébe is. A 

kettes csapat is második a tabellán, de a másodosztályban. 
Utánpótlás szinten minden korosztályban képviseltetik ma-
gukat, csapataik gyakorta nyerik a bajnokságokat.

Bábolnán két mérkőzést játszottak. Az U17-esek a Veszp-
rém csapatával találkoztak, a komáromiak bajnokesélyes-
hez méltóan nagyarányú 18:8-as győzelmet arattak. Jelen-
leg a tabella második helyét foglalják el. A felnőtt férfi csapat 
óriási küzdelemben nyert a törökbálinti Phonix Wizards el-
len. A végeredmény 6:4 lett a komáromiak javára, de csu-
pán a találkozó utolsó tíz percében sikerült megfordítani az 
eredményt, addig a vendégek vezettek.

A vezetőedző úgy látja, a felnőtt csapat formaidőzítését 
a rájátszás mérkőzéseire kell csúcsteljesítményre hozni. 
Az alapszakaszt arra használják fel, hogy minden játékos 
lehetőséget kapjon a mérkőzéseken, a rájátszásban pedig 
koncentrált teljesítmény esetén akár négy mérkőzésből is 
bajnokságot lehet nyerni.

floorball komáromból

FEBRUÁRI EGÉSZSÉGNAPOK  
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Febr. 13.:  Vese és húgyutak betegségei

Febr. 20.:  Táplálkozással a demencia ellen

Febr. 27.:  Talpmasszázs

KézilAbDA 
a lányok a baJnoki  

Szünetben Sem pihentek
Egész napos tornán vett részt az U13-as kézilabda-

csapat Némedi-Vida Ingrid vezetésével január 27-én 
Tarjánban. A „Reménységek Tornája” elnevezésű sporte-
seményen Bábolnán kívül Tata, Tatabánya és Tarján ha-
sonló korú kézilabdázó lányai mérték össze tudásukat. 
A bábolnai lányok ezúttal foghíjasan vívták mérkőzései-
ket a négycsapatos tornán, de így is szép sikert értek el, 
hiszen a tarjáni csapat legyőzésével a harmadik helyre 
kvalifikálták magukat. A lányok edzője szerint hasznos 
felkészülés volt ez a bajnoki szünetben. A bajnokság feb-
ruár végén folytatódik, a 3. helyről várják a mérkőzése-
ket, valamint a diákolimpia küzdelmeiben az első helyről 
várják a folytatást.

Programjainkról naprakész tájékoztatást kapnak, 
fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.hu

bábolnai 
alapSzolgáltatáSi kÖzpont

Bábolna, Zrínyi u. 15. - Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:

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

(ebédidő: 12:30-13 óráig)
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teKe:  

nb i-ben gyenge kezdéS, az utánpótláS remekül Szerepel
NB I-es tekecsapatunk számára január 21-én elkezdődött 

a bajnokság tavaszi szezonja. Legényeink a Pápai Vasas el-
len szerepeltek, a nyitány sajnos felemásra sikeredett. Az 
ifjúságiak egyértelmű győzelmet arattak. Jurics Gergő és 
Katona Péter mindössze 1-1 szetpontot engedett ellenfelük-
nek, 72 fa különbséggel hozták el a két pontot. 

A felnőttek viszont folytatták őszi gyengébb sorozatukat, 
játékosaink zöme ismét tudása alatt teljesített. A hazaiak hi-
ába mutattak átlagos teljesítményt, három tekézőnk is 500 
fa alatt dobott, csupán Kiss Norbert ért el 545 fát. Pápai Va-
sas SE – Bábolna SE 6:2 (3206:3019), ifi 0:4 (941:1013).

Néhány decemberi tekés hírrel adósok maradtunk, most 
pótoljuk a hiányosságot.

December 2-a és 3-a között zajlott az országos fiú egyé-
ni, sprint és összetett bajnokság Győrben. Fiataljaink reme-
kül szerepeltek, a bábolnai versenyzők a következő ered-
ményeket érték el: Szász László: egyéni 9. hely (549 fa), 

sprint 19. hely (209 fa), összetett 4. hely (758 fa). Jurics 
Gergő: egyéni 23. hely (523 fa), sprint 14. hely (186 fa), ösz-
szetett 24. hely (709 fa). Burián Dávid: egyéni 30. hely (505 
fa), sprint 8.hely (189 fa), összetett 29. hely (694 fa).

Igazi tekés hétvége volt a lányok számára január végén. 
Január 27-én szombaton a megyei iskolabajnokságon áll-
hattak dobogóra a Bábolna SE tekéző lányai. Az U14-es 
nem igazolt kategóriában Istenes Hanna az első helyet sze-
rezte meg, míg Pintér Dominika a második helyen végzett. 
Az U14-es igazolt fiúk versenyét Morvai Dániel nyerte meg.

Ezután következett január 28-án vasárnap a Kisalföldi 
Teke Kupa 4. fordulója Dunaszegen.

A „B” korcsoportban néhány fán múltak a helyezések a 
gyerekek között. Ezúttal Pintér Dominika szerezte meg az 1. 
helyet, míg Istenes Hanna 1 fa híján lecsúszott a dobogóról, 
így 4. helyen végzett.

Hantos Péter

Horgászegyesület

Szakértő VezetőSég, Stabil gazdálkodáS, rend éS fegyelem
Január 16-án tartotta éves ren-

des közgyűlését az Ölbő-ta-
vi Aranyhal Horgászegyesület. 
A szervezet vezetősége ez alka-
lommal számolt be az előző évi 
gazdálkodásról, megvitatták az 
egyesületet érintő legfontosabb 
kérdéseket és előrevetítették a 
2018-as esztendő terveit.

Elsőként Berkes István elnök 
számolt be az egyesület tavalyi 
évi tevékenységéről, majd tájé-
koztatta a tagságot a múlt évi gaz-
dálkodásról. Ezt követően a felügyelő- és a fegyelmi bizott-
ság elnöke tartott beszámolót, aztán megvitatták a 2018-as 
gazdálkodás terveit. Szót váltottak a haltelepítés kérdéséről, 
jóváhagyták az idei versenyek időpontjait, módosították a 
helyi sporthorgász szabályzatot, valamint teljesen új fegyel-
mi szabályzatot fogadtak el. Végezetül tájékoztatták a tag-
ságot  a  fogási  naplók  leadási  határidejéről  és  az  adó  
egy százalékának lehetőségéről.

Az egyesület elnöke, Berkes István lapunk számára el-
mondta, a tavalyi évet 10 millió 3 ezer forint bevétellel zárták, 
melynek több, mint a fele tagdíjakból származott. További 
bevételeik napijegyekből, önkormányzati támogatásból és 
versenyek nevezési díjaiból tevődtek össze. Kiadásaikról 
szólva hangsúlyozta, nonprofit szervezet lévén nem képez-
tek nyereséget, a mérleg ezen oldala összegben megegye-
zett a bevételekkel. Több, mint 7 millió forintot költöttek hal-
telepítésre, az Ölbői-tó bérleti díja is jelentős összeg volt, 
valamint a versenyekkel kapcsolatos költségek tették ki a ki-
adási oldal fennmaradó részét. 2018-as évre a tavalyinál va-
lamivel több bevétellel kalkulált a vezetőség. Minimális tag-
díjemelést hajtottak végre, illetve a hal forgalmi adójának 
csökkenése által nagyobb mennyiségű telepítésre lesz le-
hetőség. 

2017-ben 252 fős taglétszám-
mal működtek, köztük 22 fő gyer-
mek, 2 fő pedig ifjúsági korú, raj-
tuk kívül tavaly mintegy hétszáz 
vendéghorgász is felkereste a ta-
vat napi jeggyel.

Ha jelenleg új felnőtt tagként 
szeretne belépni valaki, akkor 70 
ezer forintot kell fizetnie, plusz 3 
ezer forint tagsági díjat – tudtuk 
meg Berkes Istvántól. A régi fel-
nőtt tagok évente 38 ezer forin-
tot és 3 ezer forint tagsági díjat 

fizetnek. Ifjúsági, gyermek, 70 év feletti és hölgy tagok díj-
kedvezményekben részesülnek, erről részletesen a horgá-
szegyesület weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

A vezetőség különböző halfajok telepítésével is igyekszik 
kielégíteni a horgászok igényeit. Hagyományosan a ponty 
a sláger, melyből kapitális méretűeket is ki lehet fogni, ez 
utóbbi elsősorban a sporthorgászok kedvence. Jelentősen 
nőtt a sporthorgászok létszáma, akik a kifogott halakat fo-
tón megörökítik, majd visszaengedik a tóba. Természetesen 
az egyesület szabályzata megengedi a halak elvitelét, ezek 
mennyiségét szigorúan ellenőrzik. Napi 3, illetve heti 3, éves 
szinten pedig 25 db nemes hal megtartására van lehetőség. 
A pontyon kívül az Ölbői-tóban fellelhető még amur, kárász, 
csuka, süllő, keszegfélék, busa, harcsa, viszont törpehar-
csára senki ne pályázzon, nincs a tóban.

Sok horgász várja már a hagyományos versenyeket. Az 
egyesület elnökétől megtudtuk, hogy négy megmérettetést 
terveztek erre az évre. Április elején egyéni nyílt versennyel 
indítják a szezont, majd május 1-jén Bábolna Város kupá-
jáért dobják be majd készségeiket az egyesületi tag hor-
gászok. Gyermeknapon a legifjabbak próbálhatják ki tudá-
sukat és szerencséjüket, végül július utolsó péntekén és 
szombatján 24 órás páros versenyt rendeznek.
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Új sportág színesíti a helyi sportéletet. A kosárlab-
dacsapat tagjai már két éve edzenek a bábolnai sport-
csarnokban, 2017-ben csatlakoztak szakosztályként a 
Bábolnai Sportegyesülethez. Január 14-én sportcsar-
nokunk adott otthont bajnokságuk aktuális fordulójá-
nak.

Az egész napos bábolnai programon részt vett Hoff-
mann Gergely, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kosárlabda 
Szövetség elnökségi tagja, akitől megtudtuk, 19 csapat al-
kotja a megyei bajnokságot. A bábolnai sportcsarnokban 
lebonyolított bajnoki fordulón a győri csoport 10 együttese 
küzdött egymással. A csapatok amatőr játékosokból áll-
nak, akik nemrég magasabb szinten űzték e sportágat. A 
tornarendszerben lebonyolított fordulók akár családi prog-
ramnak is beillenek, a kosarasokat általában elkísérik csa-
ládjaik, gyakran gyermeksarkot is kialakítanak a küzdőtér 
közelében.

A Bábolnai Sportegyesületbe 2017-ben felvételt nyert 
kosarasok Tetra Basket néven szerepelnek, a többi csa-
pathoz hasonlóan volt magasabb osztályú játékosok al-
kotják, de olyanok is akadnak, akik még ma is játszanak 
NB II-es együttesben. Király Csaba, a bábolnai szakosztály 
vezetője lapunknak elmondta, csapata tagjai közt egy bá-
bolnai illetőségű kosárlabdázó van, ő maga pedig család-
ja és munkahelye által kötődik városunkhoz. Kezdetben 
baráti társaságként, hobbiból kosaraztak, majd benevez-
tek a Győr-megyei bajnokságba. Miután azt megnyerték, 
alakultak szakosztállyá és lettek a BSE tagjai.

Győrön kívül több település is helyet ad a bajnoki for-
dulóknak, mint például Pannonhalma, vagy Mosonma-
gyaróvár, Bábolna első alkalommal volt a megmérettetés 
házigazdája. Magas színvonalú, küzdelmes mérkőzések 
zajlottak reggeltől estig a bábolnai sportcsarnokban, a ha-
zai gárda ezúttal a tavalyi bajnok győri Aktív SE ellen lépett 
pályára. A Tetra Basket csapatának nem sikerült győzelmet 
aratni, mivel két kulcsjátékosuk nem tudott pályára lépni. 
Ezen túlmutatóan szeretnék megnyerni a bajnokságot, 
majd a megyei négyes döntőben a lehető legjobban sze-
repelni. Három éve győztesként ünnepelhettek, két évvel 
ezelőtt bronzérmesek lettek, tavaly pedig az ötödik helyet 
sikerült megszerezni. Király Csaba idén komoly esélyt lát a 
bajnoki cím elnyerésére, jelenleg az ötödik helyet foglalják 
el, de mindössze 2 ponttal maradnak el a listavezetőtől.

koSárlabda, az úJ SzakoSztály

Javában zajlanak, illetve legtöbb korosztályban már 
befejeződtek a Magyar Labdarúgó Szövetség Komá-
rom-Esztergom Megyei Igazgatóságának téli utánpót-
lás futsal teremtornái. 

Január 6-án az U11-es korosztály „E” csoportjának mér-
kőzéseit bonyolították sportcsarnokunkban a bábolnai 
gárda részvételével, komáromi, kecskédi, környei ellenfe-
lekkel. Legényeink elsősorban a Bozsik-program szabad-
téri rendezvényein remekelnek, a futsal szabályai szokat-
lanok számukra, ráadásul azok a játékosok, akik Győrben 
is rúgják a bőrt nem szerepelhettek a tornán. Ez meg is 
mutatkozott a teljesítményen, a gyerekek megilletődötten 
fociztak, így esélytelennek bizonyultak a döntőbe jutásra. 
Az U11-esek döntőjét is Bábolnán rendezték január 28-án, 
ahol a Koppánymonostor legénysége diadalmaskodott, 
a mi csoportgyőztesünk, a Komárom csupán a 4. helyre 
érkezett.

Az U13-asok mezőnyének „D” csoportjába sorsolták a 
BSE fiataljait, akik az ácsi sportcsarnokban küzdöttek a 
döntőbe jutásért. Az első mérkőzésen a Vértesszőlőstől 
vereséget szenvedtek, majd győzelmet arattak a Tata II., 
az Ács és a Nagyigmánd ellen. Mivel a Vértesszőlős min-
den ellenfelén győzedelmeskedett, így ők jutottak a dön-

tőbe. Az esztergomi összecsapások végső győzteseként 
a Tata együttese került ki.

Tarjánba utaztak U15-ös focistáink, ők korosztályuk „E” 
csoportjában mérettették meg magukat, sajnos sikertele-
nül. Komáromi, etei, koppánymonostori és vértessomlói 
ellenfeleikkel nem tudták felvenni a versenyt, pont nélkül 
távoztak a tornáról, melynek továbbjutója a Komárom VSE 
II. csapata volt. Ők a Komárom első csapata mögött a dön-
tő második helyét szerezték meg.

Az U19-es korosztály „C” csoportjába sorolt bábolnai 
ifisták Kisbéren próbálták meg elérni a továbbjutást. Az 
első találkozón győzedelmeskedtek a Süttői SC gárdája 
ellen, majd a Komárom következett, tőlük szoros mérkő-
zésen vereséget szenvedtek. Környét és Banát is sikerült 
felülmúlni, de a Komárom 100 %-os teljesítményének kö-
szönhetően megelőzte fiataljainkat, így ők jutottak a febru-
ár 4-i ácsi döntőbe.

Hátra van még a női csapatok versenye. Az U19-esek 
mezőnye február 3-án Bábolnán méri össze erejét, itt 
nincs helyi együttes. A február 11-én szintén a bábolnai 
sportcsarnokban lebonyolításra kerülő U17-es korosztály-
ban viszont már szurkolhatunk bábolnai lányokért, ők Ba-
konysárkány, Környe, Szákszend és Tata ellen fociznak.

HP

téli futSal teremtornák 
utánpótláS cSapataink nem Jutottak dÖntőbe
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labdarúgáS felkéSzüléSi focitorna
Felkészülési labdarúgótornát szer-

vezett U19-es és felnőtt csapatok szá-
mára Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok 
gondnoka január 20-án. 

Délelőtt az ifjúsági együttesek küz-
delmei zajlottak banai, bőnyi, öttevé-
nyi és természetesen bábolnai részt-
vevőkkel. A szervező ezúttal olyan 
egyesületeket hívott meg, melyek a 
bábolnai gárda számára viszonylag 
ismeretlenek, a szabadtéri bajnokság-
ban nem találkoznak egymással. Az 
első találkozót a vendéglátók Bana 
ellen játszották. Ifistáink kissé álmo-
san kezdtek, a harcosan küzdő szom-
szédvár ellen döntetlent sikerült elérni. 
Hamar kiderült, hogy a Győr megyei 
bajnokságban szereplő Öttevény fo-
cistái kiemelkednek a mezőnyből, ők 
két győzelemmel és egy döntetlen 
eredménnyel tornagyőzelmet értek el. 
A kiválóan focizó banaiak szerezték 
meg a második helyet, harmadikként 
a Bőny végzett, a mieinknek be kellett 
érni a negyedik helyezéssel. A torna 
gólkirályi címét a bőnyi Horváth Márk 
nyerte el, a legjobb kapusnak járó cí-
met pedig Kósa Dávid, az Öttevény 
hálóőre kapta. 

Marosi László, a bábolnai legény-
ség edzője nem tartja kudarcnak ta-
nítványai szereplését, mint mondta, 
kevésbé tudtak alkalmazkodni a kis-
pályás adottságokhoz, ráadásul két új 
játékos is bemutatkozott a csapatban. 

A téli felkészülés során a taktikai és 
technikai képzés mellett nagy gondot 
fordítanak a focisták állóképességé-
nek növelésére, valamint a korábbi 
létszámhiányos állapot megszünteté-
sére.

A felkészülési focitorna második fel-
vonásában, szombat délután a felnőtt 
labdarúgók léptek pályára. A bábolnai 
legénység ellenfelei itt is Bana, Bőny 
és Öttevény focistái voltak, akikkel 
együttesünk bajnoki szereplése során 
nem találkozik. Az első mérkőzést le-
gényeink a Bana gárdája ellen vívták, 
és a délelőttihez hasonlóan ezen a ta-
lálkozón is pontosztozkodás született, 
csupán gólok nélkül. Ezt követően 
focistáink Bőny ellen is döntetlennel 

zárták a mérkőzést, majd Öttevényt 
3:2-re sikerült legyőzni. Ezzel 5 pontot 
tudtak összegyűjteni, míg a rivális öt-
tevényiek 4 pontot szereztek 1 döntet-
lennel, 1 győzelemmel és 1 vereség-
gel a tarsolyukban. 

A végső elszámolást követően te-
hát a tornát a Bábolna gárdája nyerte, 
másodikként az Öttevény végzett, a 
harmadik helyet Bana szerezte meg, 
az NB I-es futsalosokat is felsorakoz-
tató Bőnynek pedig be kellett érni a 
4. helyezéssel. A szervezők a felnőtt 
tornán is kiosztottak különdíjakat. A 
gólkirályi címmel hazai játékos Valkó 
Gergő dicsekedhet, a legjobb kapus-
nak járó díjat pedig az öttevényi Mol-
nár Martin vihette haza. 

Csongrádi Péter vezetőedző a téli 
felkészülésről elmondta, ez évben a 
korábbi tapasztalatokat figyelembe 
véve nem neveztek a megyei műfü-
ves tornára. Inkább olyan csapatokkal 
játszanak edzőmérkőzéseket, akikkel 
a bajnoki szezonban nem találkoz-
nak, így elsősorban Győr megyéből 
választanak ellenfeleket. Játékos-iga-
zolásokat is terveznek, kapusposzton 
már a tornán sikeresen bemutatkozott 
Udvardi Krisztián, de elsősorban tá-
madójátékosban gondolkodik a ve-
zetőedző, illetve középpályán lenne 
szükség némi erősítésre. 

hantos


