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Sonkafesztivál a szokások szerint

Húsvét előtt tért vissza  
a hagyományos sonkaünnep
A minőségi sonka és füstölt áru széles kínálatával, színpadi 
programokkal és sonkaversennyel tért vissza a Bábolnai 
Sonkafesztivál a húsvéti ünnepnapokat megelőző hétvégén. 

A szokásokhoz hűen a kiállítócsarnokban sorakoztak fel a 
sonkafesztiválra jelentkező húsipari vállalkozások, amelyek 
most is kínáltak a hagyományos sonkatermék mellett szalámit, 
kolbászokat sertés, mangalica és vadhús alapanyagból. Tizen-
egy termelő kínálta a húsárut. A Magyar Sonkalovagrend 13. 
alkalommal megszervezett eseményén is volt sonkaverseny. A 
benevezett termékeket szakmai zsűri értékelte.

„Ha jó sonkát akar a húsvéti asztalára, akkor jöjjön el Bábolnára, 
és válogathat a termelői füstölt húsáru sokaságából.” Ezzel a 
mottóval csalogatott a 13. Bábolnai Sonkafesztivál, a Magyar 
Sonkalovagrend évről évre visszatérő eseménye. Debreceni 
Tibor szervező elmondta: az idei esztendőben 11 termelő kínálta 
a húsárut a kiállítócsarnokban. A sonkamustrának frissült a 
szakmai zsűrije, hiszen a frissítéstől a szervezők objektív érté-
kelést vártak. Sajnos, többen estek bele abba hibába, hogy a 
mennyiségre fókuszáltak, ami a minőség kárára ment. A sonka 
belsejébe nem lehet belelátni, így minden szakmai erőfeszítés 
ellenére idén is akadt olyan benevezett portéka, melyben a 
felszegést követően véraláfutást, ütődést találtak a bírák: Kocsis 
Sándor mesterszakács, a bábolnai Bérczi István biológus és 
Herceghalomból is érkezett a szakmai zsűribe egy szakmabeli 
a Húskutató Intézetet képviselve. A rossz minőséget rögtön 
kizárták a bírálatot végző zsűritagok, és csakis a kiválóságnak 
hagytak teret. A vasárnap délelőtt kifejezetten a sonkák verse-
nyével telt, a bírák szemügyre vették a benevezett sonkatermé-
keket, szagolgatták, ízlelgették azokat. Minden érzékszervüket 
a sonkára kihegyezve hozták meg döntéseiket, mely bírálatok a 

sonkalovagrend felvonulását követően a felállított színpadon is 
elhangzottak a versenyző vállalkozók termékeinek méltatásakor. 

A sózás, füstölés és az érlelés folyamata is tartogathat hibafor-
rást, mondta el a szervező, Debreceni Tibor, aki összességében 
elégedett volt az idei felhozatallal. A standokról nagy iramban 
fogyott a füstölt áru. A hagyományos és darabolt sonkát keres-
ték a legtöbben, de jó ütemben fogyott a szalámik és kolbászok 
sokasága is. Ez utóbbiból mangalica és vad eredetűt is vásárol-
hattak az idelátogatók. 

A sonka magyar hagyományos ételünk, büszkesége hazánk-
nak. Nem véletlen tehát, hogy a sonkakészítéssel foglalkozó vál-
lalkozások ilyenkor közösen is megjelennek egy piacot alkotva a 
bábolnaiak és a messzebbről érkezők örömére is. A sonka nép-
szerűsítése közös ügy, melynek fontosságát a húsipari társaságok 
is felismerték már. Debreceni Tibor és cége mindezért pedig 
temérdek energiát mozgat meg minden fesztivál szervezésekor. 

A látogatók felhőtlen szórakozást ígérő programokra is lel-
hettek itt a vásári kavalkád mellett. A két nap során a fellépők 
közt voltak: a Cubai La Movida együttes, a Dániel Balázs trió, a 
helyi Cseperedők Néptáncegyüttes, Gyurcsik Tibi az X-Faktorból, 
a Ritmus Fúvószenekar, a Monarchia Operett Társulat, valamint 
a népszerű Jolly és Suzy. Jellemzően magyar nóta, operett és 
cigány muzsika várta az idelátogató fesztiválozókat. 

– A Magyarországon fellelhető gasztronómiát igyekeztük 
megmutatni fesztiválunkkal, magyarázta Debreceni Tibor, aki 
büszke erre az immár tizenharmadszorra visszatért és várva-várt 
eseményre. Akit pedig nem kifejezetten a sonka csalt Bábolnára, 
az is talált kedvére való finomságot: lángos, rétes, kürtős kalács, 
gyümölcsbor, bor, pálinka és még sok hazai termék volt teríté-
ken a standokon. Valamennyi árus kóstoltatott is, így az ideláto-
gatók szinte mindent megízlelhettek, amihez csak kedvük volt.
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A bábolnai képviselő-testület április 
25-én tartotta soron következő 
rendes ülését, mely a képviselők 
jelenlétével határozatképes volt. 

Elsőként a két ülés közötti beszámolók 
voltak napirenden, valamint a lejárt idejű 
határozatokról szóló jelentések, illetve a 
bizottságok által hozott döntések ismer-
tetésére került sor. Kiadták a Komáromi 
Rendőrkapitányság tájékoztatóját, mely 
a február hónapi rendőri beavatkozást 
igénylő eseményekről, közlekedési sza-
bálysértésekről adott tájékoztatást a 
grémium számára. Ebben összesen 970 
ezer forint összegű bírságot említett a 
hatóság Bábolna területére vonatkozóan. 
Napirendi pontot nem érintő első téma-
ként kerültek elő a pénzügyi döntések 
tekintetében meghozott bizottsági dön-
tések. Ezek közt kiemelendő a Mészáros 
úti útpadka bontási munkálatok, valamint 
Nagyigmánd és Bana külterületi részeken 
bonyolított munkák sorai. A testület a 
témakör kapcsán felhívta a kivitelezők 
figyelmét a terület visszaállítási munká-
lataira, hiszen egy nemrégiben felújított 
útszakaszról van szó. 

Az első napirendi pont keretében sze-
métszedés ügyében tárgyaltak a grémiumi 
tagok. Szó esett a tavaszi nagytakarításról, 
mely rengeteg önkéntest mozgatott meg 
a településen. A városvezető, dr. Horváth 
Klára megköszönte a város lakóinak önzet-
len segítségét, mindazoknak, akik csatla-
koztak a városszépítő akcióhoz.

Második napirendi pontban a szociá-
lis rendelet módosítására került sor. Az 
étkeztetési díjak mértékét is áttekintették. 
Az ebédet 820 Ft összegben határozták 
meg, illetve a kiszállítás díját 100 Ft-ról, 
105 Ft-ra emelték. 

Foglalkoztak a képviselők a Bábolnai 
Televízió Nonprofit Kft. munkájáról szóló 
beszámolóval is. Hantos Péter ügyvezető 
előadásában szó esett a televízió saját 
tőkéjének kiegészítéséről is. A televízió egy 
sikeres pályázat keretében az elkövetke-
zendő időszakban eszközfejlesztést hajthat 
végre mintegy 10 millió forintos összegben. 
A testület egyhangúan elfogadta a szerve-
zetre vonatkozó mindkét határozatot. 

A folytatásban a Bábolnáért Közhasznú 
Közalapítvány beszámolója kapott emlí-
tést a napirendek sorában. Bihari Gábor, 
a kuratórium elnöke beszélt az elmúlt 
évben végzett tevékenységeikről, illetve 
támogató intézkedéseikről. Kiírásra kerül-
tek az idei pályázatok is közép-és felsőfokú 
oktatási intézményekben tanuló diákok 
számára,  valamint a bábolnai utódválla-
latoktól, bábolnai kombináttól nyugdíjba 
vonult lakosok számára. A napirendi pont 
témakörében lakossági felhívással is élt 
egyik képviselő hozzászólásában, felhívta 
az adózó helyiek figyelmét, hogy a bábol-
naiak javára működtetett Bábolnáért Köz-
hasznú Közalapítvány segíthető az adó 
egy százalékával. 

Ötödik napirendi pontban a Bábolna 
Városgazda Kft. 2018-as beszámolóját 
tekintették át a képviselők, mely számot 
adott a társaság eddigi tevékenységéről, és 
pénzügyi hátteréről. Cseh László új vezető 
egészítette ki beszámolóját, aki korábban 
is részt vett a Gyógyfürdő Kft. munkájában, 
most pedig év végéig ő vállalta el az ügy-
vezetést a fürdő projekt lebonyolításában.

A következő napirendi pontban Kocsis 
Gábor jegyző iránymutatásával esett szó a 
közigazgatási szünet elrendeléséről a pol-
gármesteri hivatalban, mely szerint július 
22-26., illetve augusztus 12-16-a között 
rendeltek el szünetet. Mint elhangzott 
augusztus 20-án és 21-én is zárva tart a 
hivatal, A közigazgatási szünet ideje alatt 
ügyelet működik, így sürgős esetekben 
fogadni tudják majd a bábolnai lakosságot. 

Civil szervezetek önkormányzati 
támogatása is szerepet kapott a napi-
rendi pontok közt. A grémium döntése 
alapján ötvenezer forinttal támogatták a 
Rákóczi Szövetség helyi szervezetét, mely 
hozzájárulást a júniusban várható Össze-
tartozás napja megemlékezés és ünnep 
lebonyolítása érdekében igényelt a szer-
vezet. A napirendi pontban ugyanekkora 
összeggel segítették az OMSZ helyi men-
tőállomását is.  Az ülés további mene-
tében a Bábolna Strand-és Termálfürdő 
étterem, kávézó, büfé üzemeltetésére és 
főzőkonyha bérletére vonatkozó pályázati 
felhívást tárgyalta a testület, és támogatta 

annak kiírását. A megfogalmazás immár 
a város honlapján és facebook felületén 
is megtekinthető. 

Következő napirendi pontban a Helyi 
Értéktárba történő ajánlásokról döntött 
a testület, Fadlallah el Hedad Mihály, 
volt bábolnai ménesparancsnok bábol-
nai nyughelyét kívánták felterjeszteni 
megyei értékként, mely korábbi dönté-
sük alapján helyi értékként már szerepel, 
miután a Nemzeti Emlékhely-és Kegyeleti 
Bizottság a Nemzeti Sírkert részévé nyil-
vánította a nyughelyet. A napirendhez 
Veresné Szkocsek Mária tett javaslatot 
arra vonatkozóan, hogy a nemrégiben 
újratemetett Pettkó-Szandter Tibor és 
felesége hamvait is nyilvánítsák a helyi 
értékek sorába. A témában döntés nem 
született. Az új javaslattal egyöntetűen a 
következő ülés berkeiben újra tárgyalják 
a felterjesztendő értékek tárgyát. 

Ezt követően az ülés zárásaként jelent-
kező egyebek napirendi pontban szavazat-
számláló bizottsági póttaggá választották 
meg ifj. Vámos Gábort, aki már az Európai 
Parlamenti választásokon is részt vesz, 
szükség szerint. A folytatásban Faragóné 
dr. Novadovszky Nóra képviselő tolmácso-
lásában lakossági kérés hangzott el, illetve 
lakótelepi bejelentéssel Zábrádi János kép-
viselő vetett fel kérést. A nyílt ülés után zárt 
ülés formájában folytatta a képviselő-testü-
let a munkáját, ahol a Bábolnai Strand-és 
Termálfürdő igazgatói pályázatának elbírá-
lása volt porondon. A pályázatra fejvadász 
céget is megbízott a testület, mely hat főt 
ajánlott az önkormányzat részére, ezeken 
túlmenően két fő adta be pályázatát a 
városi felhívásra. Öt férfi és három hölgy 
jelentkező volt, melyek közül két főt minő-
sítettek alapvetően alkalmasnak a pozíció 
betöltésére. Köztük két olyan lehetséges 
munkavállalót is találtak, akik helyettesi 
pozícióban láthatnák el feladatukat az 
ügyvezető mellett. A testület egyhangúan 
döntött egy hölgy jelentkező mellett, kinek 
személyét ekkor még nem nevezték meg. A 
lehetséges vezető egy másik fürdő vezető-
jeként dolgozik jelenleg, így fürdővezetői 
tapasztalatokkal is rendelkezik. 

Önkormányzati híradó
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Ünnepélyes állampolgári fogadalomtételnek lehettünk tanúi 
május 3-án. A Pozsony melletti Mihályfán született, de közel 
negyven éve városunkban élő Kovács Erzsébet tette le esküjét, 
és vált magyar állampolgárrá. 

Erzsébet az 1970-es évek végén ismerkedett meg férjével, 
és 1980-ban telepedtek le Bábolnán. Nem sokkal később az 
édesanyja is követte példáját, ő 25 évig élt itt velük. A három-
gyermekes édesanya ma már boldog nagymama is. Családtagjai 
mind körülötte, városunkban élnek, egyik lánya költözött csupán 
Veszprémbe a párjával, ám ő is gyakran hazalátogat. 

Erzsébet tavaly októberben kezdeményezte a magyar állam-
polgárrá válás folyamatának elindítását. Kitartása fél évvel később 
meghozta gyümölcsét, és esküt tehetett. A magyar nyelv mellett a 
szlovákot is beszéli, ám szívében – immár hivatalosan is – mindig 
Magyarország hű polgára volt és lesz is.

Bábolna Város Önkormányzata minden évben csatla-
kozik egy olyan országos akcióhoz, mely a települést 
megszabadítja a közterületeken eldobált hulladékoktól. 

A Föld napjához közeli időpontra, április 25-re hirdették meg a 
tavaszi nagytakarítás névre keresztelt hulladékgyűjtést, melyre 
regisztrálhattak cégek, szervezetek és magánszemélyek. A fel-
hívásra két magánszemély és jónéhány vállalkozás és szervezet 
jelentkezett, akik csütörtök délelőtt idejükből szántak egy órányit 
városunk megtisztítására. 

Az általános iskolások udvarukat, az intézmény környékét, 
Bábolna központját, a Jókai utcát, a Mészáros utat, a Kisfaludy 
lakótelepet és az arborétum előterét szabadították meg az ott-
hagyott hulladékoktól. A lovasiskola diákjai iskolájuk környezetét 
és a Rákóczi utcát vállalták, az óvodások is saját környékükön 
tevékenykedtek. A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói az 
épülő Szabadidőparkban, a Névtelen utcában, a Mészáros úton, 
illetve a Zrínyi utcától az Akácfa utcáig terjedő övezetet taka-
rították. A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársaival 
az Arany János utcában és a Zrínyi utcában lehetett találkozni, 
a Művelődési és Sportintézmény a Szabadidőközpontnál és a 
könyvtár körül szorgoskodott. A Bábolnai Önkéntes Tűzoltók sem 
maradtak ki a sorból, ők elmentek szinte Csemerházáig, és onnét 

visszafelé haladva szedték össze az erdősávban és az árokban 
rejtőző szemetet. Az már természetes, hogy a közmunkások is 
részt vesznek az akcióban, bár ők nap mint nap gondját viselik 
városunk tisztaságának. Ürítik a közterületek hulladékgyűjtőit, 
összeszedik az elszórt hulladékot. Ezúttal a Magyar Közút Non-
profit Kft. felhívására a település bevezető útjait tisztogatták. A 
Tetra Kft. és a Brojler Kft. dolgozói a Banai úti részen, az Ölbő felé 
vezető úton és a Csikótelepi út felső szakaszán tevékenykedtek. 
A Ménesbirtok saját területének környékét tisztogatta, az OSI Kft. 
brigádja az üzemük felé vezető úton dolgozott, az IKR Agrár Kft. 
az IKR Parkot és a Mészáros út kifelé vezető szakaszát tette rendbe, 
a Som-tan Kft. pedig a sportpálya és a Köves János utca egy részét 
vállalta. Két magánszemély – Zábrádi János és Jakusné Udvardi 
Hedvig – a Széchenyi lakótelepen szorgoskodott.

Az akcióban résztvevők számára a szervezők védőkesztyűt 
és műanyag zsákokat biztosítottak. A közel 300 fő szorgos keze 
munkájának köszönhetően közel 100 db 120 literes zsák telt meg, 
ami hozzávetőlegesen 10-15 köbméternyi hulladékot jelent.

Fogadom…

Tavaszi nagytakarítás  
– közel háromszázan szedték a szemetet Bábolnán
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INGYENES GAZDASÁGI 
TANÁCSADÁS 

Értesítjük az érdekelteket, hogy május, 
június, július és augusztus hónapban nem 

lesz ingyenes gazdasági tanácsadás. 
2019. szeptember 30-án hétfőn 14 és 16 
óra között a Bábolnai Közös Önkormány-

zati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi 
Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna 

ingyenes gazdasági tanácsadást tart. 
Ennek keretében bábolnai lakosok számára 

felvilágosítást adnak adó- és társadalombizto-
sítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgató-
sághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

Magyarország Kormánya 2008-ban az Idősek Tanácsa kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezése-
képpen rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. Ezért a Kormány Magyarország nevében 2009 január 1-je óta 
köszönti a 90. a 95. a 100. a 105. a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar 
állampolgárságú szépkorú személyeket.

A két éve lányánál Bábolnán élő Maráczi Ferencné épp most töltötte be 90. életévét. Április 30-án dr. Horváth Klára polgármester 
adta át lakásán az Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot és az önkormányzat ajándékát.

BÁBOLNA  Hagyományos babazsúrra várta a 
városvezetés a hivatal dísztermébe április 24-én azokat 
a babákat, akik az év első negyedévében születtek. 

Dr. Horváth Klára polgármester és Zsömbölygei Erzsébet védőnő 
fogadta és köszöntötte a megjelent szülőket és gyerekeket. 
Az év első felében hét baba született – 4 lány és 3 fiú –, akik 
közül hárman érkeztek az eseményre. Dr. Horváth Klára minden 
anyukának egy-egy szál virágot és minden apukának egy-egy 
babacsomagot adott át, valamint kérte a szülőket, hogy gyerme-
keiknek nyissanak egy Start számlát, melyre negyvenezer forintot 
utal majd át az önkormányzat.

A január, február, március 
hónapokban született kisbabák:
Ladányi Ajsa Natasa 2019. január 4-én született Ladányiné Veres 
Judit és Ladányi Zsolt gyermekeként, az első csecsemő 2019-ben 
Bábolnán.

Szente-Varga Noel 2019. január 5-én látta meg a napvilágot 
Kálmánházi Judit és Szente-Varga Márk gyermekeként.

Farkas László 2019. január 15-én született Farkas Krisztina Anna 
és Farkas László kisbabája. 

Régi Ramóna 2019. január 24-én született Simonik Nikoletta és 
Régi Richárd gyermekeként.

Régi István Áron 2019. február 19-én érkezett Tóth Nikoletta 
Melinda és Régi István kisfia.
Nyikus Dóra 2019. március 12-én született Módos Mónika és 
Nyikus Tamás kislánya. 
Ferencz Emma 2019. március 21-én született Lipót Eszter és 
Ferencz Krisztián kislánya.
A önkormányzat vezetése örülhet a település gyarapodásának, 
hiszen tavaly ebben az időszakban csupán két kisbaba született. 
Gratulálunk a családoknak.

N.T.

Az újszülötteket köszöntötték

Ünneplés a kilencvenedik születésnapon
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 „Fókuszban a retro” jelszóval nyílt 
újabb kiállítás városunk Helytörté-
neti Gyűjteményében április 24-én. 
A négy hónapon át tartó tárlatsoro-
zat időről időre változó tematikával 
várja majd a látogatókat.

A retro egy gyűjtőfogalom. Minden olyan 
dolgot szokás ezzel a jelzővel illetni, 
amely az 1950-es, 60-as, 70-es, 80-as és 
90-es években volt divatos és használatos. 
Sebestyén Szabolcsnak, a kiállítás szerve-
zőjének rajongása az elmúlt évtizedek 
stílusa, tárgyai iránt a gyermekkorában 
bakelitlemezek hallgatásával kezdődött. 
1999 óta lelkesen gyűjti is a különféle 

zenei stílusú lemezeket, melyek manap-
ság már igazi kuriózumnak számítanak. A 
témához kapcsolódó tudását a megnyitón 
be is mutatta a jelenlévőknek, akik sok új 
ismerettel gazdagodhattak az elmúlt évek 
hanghordozóinak történetéről.

 A kiállítást és a retro műfajt képviselő 
legfőbb tárgy azonban a magnókazetta, 
amely világszerte évekig hódított. Ezért 
a tárlat első egy hónapjában a korabeli 
hanghordozók és a magyar könnyűzene 
akkori nagy alakjairól tudhatnak meg 
többet az odalátogatók. A bakelitek, 
illetve kazetták, cd-k meghallgatásához 
szükséges technika beüzemelésének 
segítségével igazi múltidéző időutazásban 

vehetnek részt az érdeklődők. Emellett a 
régi fényképezőgépek is nagy hangsúlyt 
kapnak, illetve előkerült pár régi diavetítő- 
és film is. Szabolcs a saját tárgyai mellett 
a bábolnai lakosok felajánlásaiból állította 
össze a bemutatott darabokat, melyeket 

– bár hűen őriztek otthon – lelkesen ren-
delkezésére bocsájtottak a segítők. 

A felajánlásokat továbbra is várják, hiszen 
a tárlatsorozat hónapról hónapra más-más 
témában várja majd az érdeklődőket. Leg-
közelebb május végén retro gyermekjáté-
kokkal fog megtelni az épület. Az interaktív 
kiállítás megtekinthető a Helytörténeti 
Gyűjtemény nyitvatartási idejében. 

Évtizedek óta élő hagyomány, hogy a Cseperedők néptáncs-
csoport gálát szervez, különböző korosztályai bemutatkoz-
nak a bábolnai közönség nagy-nagy örömére. 

A Szabadidőközpontban április 27-én került sor a néptáncgá-
lára. Bors Erika és Török Sándor időközben átadta a stafétát a 
kinevelt, fiatalabb táncosoknak, akik felelősen, szívükön viselve 
viszik tovább a tánccsoport korosztályainak nevelő feladatait, az 
oktatási teendőket. A csoport egyébként is hű nevéhez, hiszen 
az egykoron aprótalpúként érkezett táncos palánták mára már 
fiatal felnőttek: felcseperedve az önállóság útját keresik, vagy 
éppen járják már. 

A két alapító már-már nélkülözné a színpadi megnyilvánulást 
is, jövőbe mutató céljuk – hogy a tánccsoport nélkülük is boldo-
guljon a kinevelt ifjak vezetésével – lassan megvalósulni látszik. 
Bors Erika és Török Sándor azt mindenesetre hangsúlyozták: 
bármikor jószívvel segítenek mindenben, amiben csak tudnak, 
nem hagyják magára, cserben a csapatot. 

Az a bizonyos stafétabot szerintük is jó kezekbe került. A szívvel 
teli új tanítás a produkciókban is megmutatkozott. Január óta 

Török Sándor ugyan még közreműködött a kicsik nevelésében, a 
jó ideje a kicsik nevelését átvállaló Szakál Detti ugyanis egy időre 
elbúcsúzott a csapattól. Hiányát megérzi a csapat, így remélik, 
hogy hamarosan visszatér közéjük a rutinos, megbecsült táncos. 

A Cseperedők hagyomány rendkívüli kultúrkincs Bábolnán, 
melynek súlyával a már kinevelt táncosok is tisztában vannak. 
Ezért is viszik olyan lelkesen tovább a megörökölt hagyományt. 
A színpadon bemutatott koreográfiákból nemcsak tánctudásuk 
domborodott ki, hanem egyértelműen kirajzolódott az is, hogy a 
Cseperedők egy közösségként, összetartóan, és egymásért felelős 
gondolkodással tevékenykednek. Szívvel és lélekkel, az elődöktől 
ellesett kellő alázattal fordulnak a néptánc felé.

A kicsik először játékokkal ismerkednek, a nagyobbak már a 
tájegységek táncaival, azok koreográfiáival. A legfiatalabbak most 
először léptek színpadra, így számukra ez nagy esemény volt. 
A középsők rutinosabbak. Élvezettel táncolnak. Az április 27-ei 
műsor-összeállításban somogyi, rábaközi, palatkai, kalotaszegi és 
gagybátori táncokat láthatott a közönség. A Cseperedők mintegy 
tíz műsorszámmal készültek az alkalomra, tartalmas szórakozást 
kínálva közönségüknek.

Szépen ápolják a rájuk hagyott örökséget

A „retro” bűvöletében
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Irodalmi kávéházat szervezett a helyi művelődési intéz-
mény vezetője Török Sándor a magyar költészet napjára. 

Ez alkalomból hívta meg az Őrzők együttest, Gál László Latinovits díjas 
szavalót és Kreft-Horváth Márk Nívó-díjas zenészt, akik a helyi kávéház-
ban adták elő nemrégiben debütált irodalmi műsorukat. 

Az „Őrzők” együttes 2019 -ben alakult, egy egyszerű recept alapján: 
„Végy egy versmondót és egy gitárost…” A megalakuláskor az alap-
gondolat természetesen adott volt: továbbadni magyar költők, írók 
hagyatékát, és azt minél szélesebb körben megismertetni a nagykö-
zönséggel, mert vallják, hogy ez egy olyan örökség, amit őrizni, ápolni, 
gondozni és továbbadni kötelességük.

„Napjainkban, mikor idegen kultúrák, hagyományok, szokások 
válnak mindennapossá sokak életében, szinte észre sem vesszük, 
miként lesz lassan az enyészeté a sajátunk. Nem véletlen, hogy Ady 
Endre szavai mélyen megihlettek bennünket: „Őrzők, vigyázzatok a 
strázsán. Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy 
átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneségek… S akik még 
vagytok, őrzőn, árván, Őrzők: vigyázzatok a strázsán” – mondta Gál 
László formációjuk névválasztását megmagyarázva.

Gál László versmondót sokan ismerik Komáromban. A városi ren-
dezvények, kulturális események fontos színpadi szereplője. Nem 
véletlenül érdemelte ki a Latinovits-díjat.

Az irodalmi est Komáromban debütált márciusban, majd Bábolnán 
is új színfoltként jelentkezett a rendezvények sorában sikert aratva. 
Az irodalmi kávéház hangulata nem mindennapi volt, a felvidéki 

származású Gál László nemcsak a jól megválasztott művekkel, de külön-
leges orgánumából, természetességéből és beleérző képességéből 
fakadó élménnyel is megajándékozta hallgatóságát. A Márkkal alapított 
kompániából kihallatszott a köztük élő egyetértés, a közös ízlés és talán 
a barátság is, amely éppen az alkotás közben szövődött köztük.

Számos Cseh Tamás és Dinnyés József dal is elhangzott a lélegzet-
elállító műsorban, melyek jól illeszkedtek az élet írta versek közé. Az 
est során a közönség hallhatta Ady Endre, Ratkó József, Soóky László, 
József Attila, Gyula Diák, Reményik Sándor költeményeit, valamint 
feldolgozott magyar népdalokat is átkötésként. Az Őrzők együttesre 
a jövőben is számíthat a komáromi közönség. Legközelebbi új össze-
állítást a trianoni megemlékezésre, majd októberre ígértek.

A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemuta-
tókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek 
a hazai líra előtt. Városunkban is adódott alkalom a köl-
tészet ünneplésére. 

József Attila magyar költőnk születésnapján ünnepelve az iskolában is a 
verseké, a költészeté volt a főszerep. A jeles alkotó életművét ecsetelte 
Veresné Szkocsek Mária pedagógus a Bábolnai Általános Iskolában 
költészet napi eseményük nyitányán. Ez alkalommal az Anonim Dráma-
csoport tagjai emlékeztek a költőóriásra, méltatták a magyar költészetet 
és szavaltak az intézményi aulában. A tanulók is bekapcsolódhattak a 
műsorba azzal, hogy közösen szavalták József Attila jól ismert és kedvelt, 
Altató című költeményét. Az intézményi nevelésben fontos cél, hogy 
hagyományaink, ünnepeink eredetével, céljaival a gyermekek és fiatalok 
is tisztában legyenek, hiszen a múltunkat ismerve épülhet csak jövőnk, 
hagyományainkat ismerve erősödhet csupán nemzeti identitásunk. 

A költészet napja egy olyan alkalom, amikor József Attila költészetét 
ünnepelve ajándékozhatjuk meg magunkat a verssel, a lírával, a szellemi 
táplálékkal, mely lelkünket gazdagítja. 

Kevesen vállalkoztak az életmentő tűszúrásra
Április 8-án ismét véradás volt városunkban a Tatabányai Vérellátó 
Szolgálat közreműködésével a Közösségi házban. Szedlacsekné Buza 
Ildikó, helyi vörökeresztes vezetőtől megtudtuk, nincsenek meg-
elégedve a mostani alkalom tényszámaival, hiszen mindösszesen 
31 fő vállalkozott az életmentő tűszúrásra. Az októberi alkalommal 
közel kétszer ennyien voltak. A helyi vöröskeresztes vezető azt reméli, 
hogy a jövőben többen átgondolják a véradás jelentőségét, hiszen 
sohasem tudhatjuk, hogy mi magunk mikor szorulunk véradományra. 

Az talán szerencsésnek mondható, hogy a 31 véradó önkéntesből 
senkit sem kellett egészségügyi okokból kiszűrni, tehát csupa 
egészséges ember ajánlotta fel önzetlen segítségét. Az továbbra 
is tendencia, hogy a fiatal korosztály nem jelenik meg váradáson. A 
véradást szervező csoport reményét fejezi ki abban a tekintetben, 
hogy a jövendő alkalmain a fiatalabbakat is meg tudják szólítani, 
és sokan közülük majd érzékenyen állnak a témához. Ne feledjük, 
egyetlen tűszúrással három embertársunk életét menthetjük meg!

A költőóriásra emlékeztek

Irodalom a kávéházban
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A legtöbb szülő kérdésekkel, kétségekkel és aggodal-
makkal engedi iskolába csemetéjét. Az ilyen jellegű 
aggályok eloszlatására szerveznek évek óta tájékoz-
tató alkalmat szülők számára. Az április 2-ai iskolába 
hívogató programba a leendő iskolásokat is bevonták 
különböző feladatokkal lekötve figyelmüket.

Iskolába hívogatták az óvodás nebulókat. Az iskolai beiratkozások 
előtt tér vissza ez az iskolai programsorozat, melyben a gyerkőcök 
az iskola épületével, az eszközökkel és a tanító nénikkel is ismer-
kedhetnek. Ez a találkozás rendkívüli ugródeszka az iskolába 
készülő gyerkőc és szülők számára is, illetve a pedagógusok 
számára is egyfata iránymutatással szolgál a jövőre vonatkozóan. 
Ez a találkozás a barátkozásról szól, hiszen a gyermekek számára 
az iskola idegen közeg, amely sikereket és kudarcokat egyaránt 
tartogat. A jól bevezetett ismerkedéssel azonban főképp a siker-
szerzést támogatja, és megkönnyíti a kezdeti lépéseket is. 

Az iskolába hívogató érdekes programokat tartogatott. Volt 
mozgásos játék, kreatív kézműves feladat, a tantermekben inter-
aktív táblával kápráztatták el a kicsiket. Ez az első találkozás arra 
is alkalmas, hogy a szülők is képet kapjanak iskolába készülő 
gyermekeik felkészültségéről, érettségéről.

A digitális eszközök használata már nem új keletű dolog ebben 
a korosztályban sem, a gyerekek tudják kezelni az okos eszközöket, 
az okostelefonokkal kifejezetten jól boldogulnak. Így számukra 

élvezetes programelem volt az interaktív táblán való játék. A kéz-
művesség is fontos, fejlesztő hatású feladat a gyerkőcök számára. 
Ebben is sokan kipróbálták magukat. A tanító nénikkel való első 
találkozás azt vetítette elő, hogy a gyerkőcök bátran közelednek, 
magabiztosak. A szülőket is informálták az alkalommal. Előtérbe 
került a hit és erkölcstan oktatás, amit az egyes felekezetek vezetői 
mutattak be a szülőknek, illetve az igazgatónő is tájékoztatta a 
jelenlévőket a beiskolázással kapcsolatban.

Április 27-én Hidaskürtön jártak a Bábolnai Általános 
Iskola helytörténeti szakkörének tagjai. 

A kitelepítések 52. évfordulójára látogattak el a testvértelepülésre, 
Hidaskürtre, ahová a Rákóczi Szövetség nyertes pályázatával 
jutottak el a helytörténet iránt érdeklődő diákok. A tanulmányi 
kirándulás célja az volt, hogy a diákok megismerjék történelmünk 
ezen még kevésbé ismert, érzelmeket kiváltó korszakát.

Veresné Szkocsek Mária, a szakkört vezető pedagógus 
elmondta, Bábolnát ugyan elkerülte a kitelepítések sorstragédiája, 
de a környező településeken sokan élnek, akikben még ott él, 
vagy nyomot hagyott a múlt ezen korszakának borzalma. 

1947-ben április 12-én kezdődött a felvidéki magyar lakosság 
kitelepítése. A szlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt 1946. 
február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el 
a parlament. A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény 
1947. április 12-én indult a Felvidékről, és 1949. június 5-ig több 
mint 76 ezer embert szállítottak át Magyarországra. Embertelen 
módon, családokat szétszakítva, embereket jogaiktól, nemzetük-
től, anyanyelvüktől megfosztva hajtották végre a deportálásokat. 
A kitelepítéseket megélt magyarokat testükben és lelkükben is 
megnyomorították. Az embertelenséget évtizedek távlatából 
sem felejtik a szülőföldjükről kiragadottak. 

A történelemkönyvekben a magyarság sorstragédiája sokáig 
szinte említést sem kapott. Az érintett családokban sem mertek 
beszélni, a félelem szülte némaságba temetkeztek. Napjainkban 

azonban egyre hangsúlyosabb a szemlélet, hogy történelmünk 
elnémított fejezeteit is megismerjék a fiatalok, mert hozzátartozik 
identitásukhoz, része történelmünknek. A Rákóczi Szövetség 
célkitűzései közt is szerepel a múlt megismertetése, a nemzet-
tudat erősítése. Így az általuk megpályázható tanulmányút is a 
tanuláshoz, a hiteles múlt megismeréséhez járulhatott hozzá. A 
fiatalság a száraz elmélet helyett ezúttal az élményszerű tanulás-
ban osztozhatott, mindemellett megannyi élményt gyűjthettek 
közösségük erősítésére. A tanulmányi út programjában galántai 
kirándulás is szerepelt, de megtekintették a hidaskürti kitelepí-
tések emlékét őrző emlékművet is.

Megkönnyítik a kezdeti lépéseket

Múltba barangoló kirándulás



BÁBOLNAI FÓRUM 2019. május

www.btv.hu 9

Legyen a zene mindenkié! 
– barátság hónapja a zeneiskolában
Az újraéledő természettel mindenki szíve nyitottabbá válik az 
újdonságok befogadására. Ezt használta ki városunk zeneisko-
lája, akik a vidám áprilist a barátság hónapjának nevezték ki.

Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója lapunknak 
elárulta, a tavaly elindított figyelemfelkeltő kezdeményezés célja a 
zene, színjátszás és a moderntánc közelebbi megismertetése, nép-
szerűsítése. Ennek érdekében nyitott kapukkal vártak mindenkit, aki 
érdeklődik az érzelmi nevelésben nagy szerepet játszó, a gátlásokat 
feloldó művészetek iránt. 

A nyílt zeneórákon különféle hangszereket próbálhattak ki az érdek-
lődők, és betekinthettek az órákon zajló művészeti nevelés eszközei, 
módszerei közé is. A komplex programsorozat része volt az „örömze-
nélés” is, melynek során a már végzett zenészpalánták is megcsillog-
tathatták az elmúlt években az intézményben szerzett tudásukat. A 
zeneiskola tanári magját alkotó Bánfi család zenészei is színpadra léptek 
együtt, igazán különlegessé téve ezzel az úgynevezett mesekoncertet. 

 A moderntánc és a dráma szak is tárt ajtókkal várt kicsiket és nagyo-
kat. Elmondható, hogy a programsorozatot nagy sikerrel bonyolították 
le: az érdeklődők csillogó szemmel és felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodva távozhattak, a hónap végén megtartott beiratkozás pedig sok 
új nebulóval gazdagíthatja majd az intézményt. 

Április 16-át a diákságnak szentelték városunk lova-
siskolájában. Az egész napos, izgalmas programokkal 
tarkított Pettkó-nap a diákok szórakoztatására kerül 
megrendezésre minden évben, a ballagás és a vizsgák 
stresszel telített időszaka előtt.

Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatója lapunk számára elmondta, a színes programka-
valkád az iskola névadójáról történő megemlékezéssel vette kezdetét. 
A ménesudvarban megtartott ünnepélyen felidézték Pettkó-Szandtner 
Tibor élettörténetét és mindazt a felbecsülhetetlen értékű szellemi 
örökséget, melyet az intézmény a mindennapjai során hűen ápol. 

A délelőtt egy roppant izgalmas, a város különböző pontjain történő 
akadályversennyel, az úgynevezett „loholóval” folytatódott, mely során 
a diákok a felhőtlen szórakozás mellett a fizikai erejüket is próbára tehet-
ték. A diákönkormányzat által összeállított feladatsorban természetesen 
a szakmaiság is helyet kapott: bekötött szemmel kellett a lószerszá-
mokat összerakniuk, szétszedniük, vagy éppen társukat „fogatlóként” 
irányítaniuk. A fárasztó akadályverseny közben már rotyogott a nagy 
kondér gulyásleves, melynek elkészítésében a szülők is részt vettek. 

 Ebéd után Hercegfalvi Tibor, egykori olimpiai bajnok military ver-
senyző és edző tartott előadást életéről, a szakmai sikereihez vezető 
út megpróbáltatásairól és örömeiről. Az érdekfeszítő bemutatkozást 
látványos gyakorlati elemekkel tarkította, hasznos tudással gazdagítva 
a nebulókat. A bemutató után az Ácsi Önkormányzati Tűzoltóság tagjai 
vették át a stafétát, akik bravúros tűzoltási gyakorlattal és fergeteges 
habpartyval okoztak örömet a diákságnak. 

A szórakoztató napot közös vacsorakészítéssel zárták, a kellemes 
hangulatú, pihentető beszélgetés és szalonnasütögetés közben készül-
hettek a tavaszi szünetre.

Egy nap, mely a szórakozásé
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Több, mint 35 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Józsy Gézával 
munkám során az akkori mezőgazdasági kombinát erdészeti 
üzemében fotózva, majd a Tetra-vadászatok eseményein, illetve 
az MHSZ lövészversenyein. Rögtön szimpatikussá vált az a 
nyugodt, emberi hang, amivel megszólította embertársait, az a 
higgadt, fegyelmezett stílus, ami jelleméből alapvetően fakadt. A 
magánéletben is gyakran találkoztunk, és mindig csodáltam ezt a 
megfontolt, bölcs szemléletet. Nemrég a Bábolnához közeli lőtér 
egyik versenye kapcsán beszélgettünk, és ekkor elevenítettük 
fel azokat a régi élményeinket, melyek a sportlövészet kapcsán 
jöttek felszínre. Kiderült, épp most 50 éve, hogy Gézát magával 
ragadta a sportlövészet, hivatalosan is 50 évvel ezelőtt lett tagja 
az amatőr lövésztársadalomnak. A Bábolnán élők többsége ismeri 
őt, mégis úgy érzem, érdemes felidézni életének legfontosabb 
momentumait, melyek átszövik hivatását és sporttevékenységét.
 − Erdészként, vadászként ismernek elsősorban, de a sportlö-

vészet is fontos szerepet játszik életedben. Mikor kerültél 
kapcsolatba a sportlövészettel?

 − 1969-ben kezdtem Sopronban, az erdészeti technikumban, 
amikor az egyetemi lövészklub válogatót hirdetett a diákok 
közt. Négyen jutottunk be, de végül ketten maradtunk a csapat 
tagjai. Ott értem el első komolyabb eredményeimet. 1971-ben 
megnyertük a „Helikon Kupát”, melyről tudósított a megyei lap 
is, az újságkivágást mind a mai napig féltve őrzöm.

 − Gondolom, nem akkor fogtál a kezedben először puskát. 
Már korai gyermekkorodban is kapcsolatba kerültél a 
fegyverekkel?

 − A Mosonmagyaróvárhoz közeli Szigetközben található Fekete-
erdő nevű településen nőttem fel, és sok háznál – ahogy nálunk 
is – volt légpuska. Verebekkel kezdtük, aztán tízfilléres, illetve 
még kisebb célok voltak versengéseink alanyai. Amikor később 
lőtérre kerültem, már volt némi fogalmam a sportlövészetről. 
Ettől függetlenül komoly munkát fektettem a lövészet különböző 
ágainak megismerésébe. Futóvad-lövészettel kezdtem, ennek 
köszönhetően az akkori NDK-ban egy nemzetközi versenyen 60 
lövésből 699 kört sikerült teljesítenem. De jártam Ausztriában is, 
ahol az én olcsó, veterán orosz kispuskámmal sokkal jobb ered-
ményt értem el, mint a hazaiak drága, menő csodafegyvereikkel.

 − Bábolnán töltöttet életed jelentős részét. Itt is volt lehető-
séged e sport folytatására?

 − 1974-ben kerültem Bábolnára, ez volt a második munkahelyem. 
Abban az időben az MHSZ nevű szervezet keretein belül lehetett 
elképzelni a lövészetet, így én is csatlakoztam a helyi szövet-
séghez. A mezőgazdasági nagyüzem lehetőséget biztosított a 
területén – a Lobkovitzi erdőben – egy tereplőtér kialakításá-
hoz, amit az akkori helyi lövésztársakkal megcsináltunk. Az 50 
méteres területen kiskaliberű fegyverekkel lehetett lőni, és bizony 

volt is rá igény a fiatalok közt. Pauer János, Pauer Gábor, Ladányi 
Pál, Szeder László, Dorogi György, Szőke Zoltán alkotta csapattal 
jártunk amatőr, szabadidős versenyekre kisebb-nagyobb sike-
reket elérve. Munkámmal kapcsolatban vadász lövészetekre is 
jártam, ami kimondottan tetszett nekem. Itt egy verseny kereté-
ben kellett kis- és nagykaliberű pisztollyal célba lőni, sörétes pus-
kával korongra, kispuskával álló- és futócélra lőni. Külön-külön 
egyikben sem voltam parádés, de mindegyikben jól megálltam 
a helyem, ami az összetettben adott ki jó eredményt. Miután 
hivatásom szerint vadász is vagyok, ezért a pontos lövés nálunk 
elsőrendű kérdés. Ha egy vadat rosszul találok el, az sokat 
szenvedhet mindaddig, míg el nem pusztul, nem beszélve arról, 
hogy keresése is hosszadalmas és fáradságos művelet. A sport 
és a gyakorlat tehát ötvöződik a praktikummal, de mindehhez 
hozzátartozik, sok tízezer leadott lövés és gyakorlat kell ahhoz, 
hogy valaki jól tudjon bánni a fegyverekkel. 

 − Mekkora önfegyelemre van szükség a lőfegyverekkel 
történő bánáshoz?

 − Minden sportág rendkívüli fegyelmet igényel, a lövészet eseté-
ben ez fokozottan érvényes. A hármas alapszabályt imaként 
tudják a sportolók: töltetlen fegyver nincs, fegyvert emberre 
nem fogunk, és csak akkor adunk le lövést, ha meggyőződtünk 
annak becsapódási helyéről. Csak maximális fegyelemmel és a 
legnagyobb odafigyeléssel szabad ezt végezni.

 − Az ácsi szakosztály lőterének létrehozását követően csat-
lakoztál a klubhoz. Ismét visszajön az életedbe a lövészet, 
mint sport?

 − Most vásároltam egy koronglövő puskát, ami életem első ilyen 
típusú fegyvere. Ezzel nyilvánvaló, hogy arra számítok, lesznek 
még eredményeim a sportágnak e szabadidős részében. 
Komoly kihívás sörétes puskával korongra lőni, ezen belül is 
több variáció létezik. Különböző, váratlan irányokból, külön-
böző méretű korongokra kell célozni, melyek közül a legkisebb 
gyufásdoboz méretű. Az a kedvencem. Az új lőtér kitűnő terep a 
gyakorláshoz és versenyzéshez, ahová igyekszem minden olyan 
embert elcsábítani, aki valamilyen késztetést érez a lövészet 
iránt. Úgy gondolom, Bábolna idegenforgalmi, turisztikai fejlő-
dése szempontjából is szerephez juthat a lőtér. Nemcsak a kör-
nyékben élők számára, hanem az esetleg idelátogató, pihenni 
érkezők számára is biztosíthat kulturált sportolási lehetőséget, 
akár van saját fegyvere, akár nincs. A jövőben ebben is szívesen 
szerepet vállalok, és akár egy új bábolnai csapat körül is szíve-
sen segédkezem, mert bízom abban, hogy az új nemzedékben 
is megvannak a tehetséges gyerekek.

 − Immár nyugdíjas vagy. Hogyan tekintesz vissza szakmai és 
családi életedre?

 − 41 évet dolgoztam a mezőgazdasági nagyüzem erdészeténél, 
végigjártam a szakmai ranglétrát. Voltam posztoló erdész, 
majd favágóbrigádok vezetője, aztán részt vettem több száz 
hektár erdő felújításában, illetve telepítésében. Nincsen olyan 
sarka Bábolnának és környékének, amihez valami közöm ne 
lenne akár erdészként vagy vadászként. Vannak szép és kevésbé 
szép emlékek, de én megnyugvással tudok visszaemlékezni 
munkában töltött éveimre. Feleségemmel ketten élünk együtt, 
de itt van közel két felnőtt fiam és lányom, illetve négy fiú 
unokám. Most már ismét tudok a sportlövészetre koncentrálni, 
melybe remélem, unokáimat is be tudom vonni.

Hantos Péter

Portré:  
Józsy Géza – erdész, vadász, 50 éve sportlövész
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Április 23-án a tavaszi szünet ellenére zsibongás töltötte be 
az óvoda épületét: Baráth Gáborné, mindenki Kati nénije ismét 
összehívta azokat a már felnőtt gyermekeket, akik az ő keze alatt 

cseperedtek. A már évtizedes tradíciónak számító régi ovisok 
találkozóján az egykori Körtés, Sárga és Méhecskés csoportok már 
elballagott gyermekei minden évben visszatérhetnek szeretett 
óvónőjükhöz, aki egy kis beszélgetéssel, játékokkal várta őket. 

Kati néni immár negyvenedik éve gondozza, neveli lelkiisme-
retesen a felnövekvő generációt az intézményben. A rendkívüli 
évfordulón ezúttal két találkozót is szervezett. A délelőtt folya-
mán megtartott összejövetelen a négy évvel ezelőtt és koráb-
ban elballagott, még általános iskolába járó nebulók ülhettek 
le a jól ismert, de már kissé aprónak számító ovis székekre, míg 
délután a már dolgozó, vagy középiskolába járó idősebb gene-
ráció régi ovisai látogathattak vissza.

A nemes hagyomány sikerét bizonyítja, hogy a ma már 
messze élők is szorítottak időt arra, hogy kellemes hangulat-
ban, a fényképalbumot mosolyogva nézegetve felidézhessék 
kisgyermekkoruk legszebb éveit.

A Bábolnai Általános Iskolában hosszú évekre vissza-
nyúló tradíció, hogy a Föld napjához kapcsolódóan a 
felső tagozatos diákok számára olyan napot szerveznek 
pedagógusaik, melynek programjai a környezettudatos-
ságra való nevelést célozzák. 

Fontos, hogy ne csupán a tanórák keretein belül, hanem játékos 
formában, alternatív eszközökkel is felhívják a gyerekek figyelmét 
a Földünkkel kapcsolatos problémákra, környezetünk mélyebb 
megismerésére, az élő és élettelen természeti értékek felisme-
résére és megóvására – mondta el Győri Józsefné pedagógus, a 
programok főszervezője. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy 
kialakítsák és mélyítsék a gyermekekben a személyes felelősség 
érzését a környezetkímélő eljárások, a takarékosság, a természe-
tes és mesterséges környezet értékei iránt. A témanapot április 
25-én rendezték az általános iskolában, melyet megelőzően 
előzetes feladatok során közösen dolgoztak az osztályok tanulói 
az osztályfőnökök iránymutatása és felügyelete alatt a kiosztott 
környezetvédelmi problémán, a hozzá kapcsolódó figyelem-
felkeltő plakát vagy hulladék szobor elkészítésén s egy egyedi 
menetlevél megszületésén. A plakátok és a hulladék szobrok a 
rendezvény előtti napon már kiállítás formájában az intézmény 
aulájában megtekinthetők voltak. 

A csütörtök délelőtti témanap az iskola művészeti termében 
kezdődött, ahol alkalmi diákkórus adott elő egy dalt a Föld védel-
méért. Véleményüket a Föld szeretetéről a szívükből jövő, csodála-
tos hangjuk által közvetítették, mely mindemellett az összefogás 
szép példája is volt. A diákok ezt követően előadták előzetesen 
megalkotott projektmunkáikat. A legtöbb osztály vetítettképes 
bemutatóval jelentkezett, de volt, aki színpadi előadásban, illetve 
rövidfilmben adta közre környezetvédelemmel kapcsolatos 

tudásanyagát. A projektmunkák a Föld napjának egyik kiemelt 
programjában nyújtottak sokoldalú ismeretet a tanulók számára, 
így tették élményszerűvé az elméleti ismeretek közvetítését.

A programsorozat következő nagy blokkjában nyolc helyszínen, 
akadályversenyszerűen interaktív feladatok közös megoldá-
sában vettek részt a diákok. A szelektív hulladékgyűjtés és 
válogatás, a vízszennyezés formái, a védett élőlények képkira-
kón, a faültetés fortélyai, játék a szabadban, a fenntarthatóság 
feltételei kívánságfán, a természetvédelmi TOTÓ, madárhangok 
felismerése mind olyan feladatok voltak, melyeket életkortól és 
tananyagtól függetlenül egyenlő esélyekkel tudtak teljesíteni 
a résztvevő gyerekek.

A Föld napi programok zárásaként a diákok részt vettek a 
város nagytakarítási akciójában. Iskolájuk udvarát, környékét, a 
játszótereket és a település központi részét tisztították meg az 
eldobált hulladékoktól.

A természetes és mesterséges  
környezet értékei – Föld napján az általános iskolában

A gyerekkor nem tűnik el, csak változik
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Húsvét előtt az óvodában is nagy 
volt az ünneplés: a szokásokat meg-
őrizve a fiúk locsolóverset tanultak, a 
lányok pedig várták az ifjú locsolókat.

A húsvéti ünnepkör hagyományaival 
ismerkedtek a Százszorszép Óvodában. 
Az ünnepeket megelőzően az óvodai cso-
portokban egyre nagyobb szerepet kapott 
a húsvéti nyúl, a tojás és a locsolkodás 
szerepe. A fiúk locsolóverseket tanultak, a 
lányok pedig jól tudták, nem állhatnak üres 
kézzel, amikor a fiúk majd meglepik őket. 
A népszokások átörökítése fontos téma, 
így a húsvét is kiemelt szerepű ünnep az 
intézményben, ahol a tudnivalókat játékos 
formában mélyítették el a gyerekekben. 
Erre adott alkalmat egy – tojáskereséssel 
egybekötött – séta az arborétumban, volt 
csoportos játék az óvodaudvaron, de volt 
locsolkodó mondókázás is az egyik óvodai 
szobában. A csoportok tehát hasonlókép-
pen ünnepeltek, a cél mindenhol meg-
egyezett: hogy a lányok ne hervadjanak 
el. A kisfiúk pedig tettek is ezért, hiszen 
illatos kölnivel permetezték a lányokat, 
akik ajándékot adtak cserébe.

Tavaszi balkonnövények és palánták is 
voltak a termelői piac havi, szezonális 
kínálatában. Alapvető termék a füstölt 
húsáru, a házi sajt, a méz, a szörp és a tojás, 
de megtalálható volt sokféle kézműves 
termék is. A termelők most is kiváló minő-
ségű portékákat kínáltak a szombati piacon, 
mely ezúttal már húsvéti cikkeket, tojás- és 

nyuszi díszeket is felvonultatott a közelgő 
ünnepre készülve. Az időjárás nem kedve-
zett, a tavaszi kínálat rendelkezésre állt, de a 
napsütést nélkülözni kellett. Remélhetőleg 
a legközelebbi alkalommal már napsütés-
nek is örülhetnek nemcsak a termelők, de 
a vásárlók is, akik egyébként most is besze-
rezhették kedvelt ínyencségeiket.

Hagyományápolás 
az óvodában

Virágözön a piacon

Bábolna Városi Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24. 

Tel.: 34/568-154.

Nyitva tartás:
• hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
• szombat-vasárnap: előzetesen 

történt időpont egyeztetéssel.

Terembérlet:
• 5 000 Ft/óra
• rendezvények esetén 
megegyezés szerint.

Időpont egyeztetés: 
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.



BÁBOLNAI FÓRUM 2019. május

www.btv.hu 13

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
Magyar Polgári Védelmi Szövetség ez évben is megren-
dezte az általános iskolák felsősei és középiskolások 
számára felmenő rendszerű Országos Ifjúsági Kataszt-
rófavédelmi Versenyét. 

Mondhatjuk már hagyomány, hogy általános iskolánk fiatal 
tanulói is részt vesznek a megmérettetésen. Felkészülésük – 
igazodva a verseny felépítéséhez – az elmúlt évhez hasonlóan 
elméleti és gyakorlati részből állt. Az elméleti foglalkozások az 
általános iskola által biztosított termekben, a gyakorlati képzés, 
gyakorlás a Bábolnai és Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
szertáraiban, illetve városunk futball pályáján, valamint egyéb 
közterületein zajlottak. A felkészítést – hasonlóan az előző évhez 

– Ágoston Gábor, a Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke, Banai ÖTE 
parancsnoka, Bujáki Balázs, a Bana ÖTE oszlopos tagja, Gubicskó 
Barnabás, a Komáromi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancs-
nok helyettese és Németh István a Bábolnai ÖTE elnöke végezték. 

A fiatalok első megmérettetése a járási forduló volt, amely 
Komáromban került megrendezésre, ahonnan ifjú tűzoltóink 

útja egyenesen vezetett a megyei döntőbe, melyet április 11-én 
Nyergesújfalu sportpályáján rendeztek meg. Néhány érdekesebb 
témakör a tűzoltás elméleti és gyakorlati ismeretein felül, amelyek 
köré épült verseny: ár- és belvízi védekezés, kimenekítés, kitele-
pítés, komplex mentési gyakorlatok, tűzmegelőzés, elsősegély, 
meteorológia, térkép és tájékozódási ismeretek. Csapatunk tagjai 
Ágoston Levente, Buza Dávid, Liszkai Bálint, Muth Márk, Szabó 
Tadddeus és Várközi János voltak. A nap esővel, köddel indult, de 
délutánra kellemes, fátyolfelhős idő alakult ki, amely még egy 
jó focizáshoz is kedvet teremtett a fiúknak, akik ez évben is igen 
szépen helytálltak és elhozták a második helyezettnek járó ezüs-
térmet. Csapatunk tagjai közül két főnek külön gratulálhatunk, Ők 
felvételt nyertek az általuk első helyen választott középiskolába. 
Mindketten Győrben tanulnak majd tovább Muth Márk a Jedlik 
Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumban, míg Várközi 
János a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépis-
kolában. Ez számunkra azt jelenti, hogy két fővel csökken az álta-
lános iskolai csapatunk, de nézzük a dolog jó oldalát – két fővel 

„megalakul” a középiskolai csapatunk. Komolyra fordítva a szót, 
a lecke számunkra is fel lett adva. Jól felépített propagandával, 
kitartó munkával el kell érnünk, hogy a következő évi versenyben 
már akár mindkét korosztályban indulhassunk egy-egy csapattal. 
A lehetőség adott, hiszen az általános iskolában még sok kis 
értékes fiatal tehetség, leendő fiatal tűzoltó „rejtőzködhet”. A 
másik korosztály esetében van egy Pettkó-Szandtner Tibor Lovas 
Szakközépiskola és Kollégium városunkban, ahonnan szintén 
sikerülhet megfelelő számú érdeklődő, a kihívásokat kereső, 
tettre kész fiatalt toboroznunk. Természetesen ez az opció fennáll 
azokra a bábolnai „mindennapi hősökre” is, akik szintén éreznek 
magukban annyit, hogy szívesen áldozzák szabadidejük egy 
részét bajba jutott embertársaik megsegítésére. Egyesületünk 
szívesen várja a 18. életévüket betöltött jelentkezőket is, akár 
az egyesületünkben végzett aktív munkára, akár csak munkánk 
segítésére, támogatására.

Németh István elnök, Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Ingyenes szakrendelések

A győri Kardirex Egészségügyi Központ (Győr Tán-
csics Mihály u. 43.) alábbi szakrendelései ingyenesen 
vehetők igénybe a bábolnai és a banai lakosok számára:

• belgyógyászat

• bőrgyógyászat

• fül- orr- gégészet

• ideggyógyászat

• nőgyógyászat

• reumatológia

• sebészet

• szemészet

• ultrahang

• urológia

A többi szakrendelés fizetős.

Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges: 06 96 516 320

A lecke fel van adva 
– ifjú bábolnai tűzoltók a megye legjobbjai közt
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A Mérföldkő Turisztikai Csoport április 
27.-i túráján ígéretes, igazi kiránduló 
időben vett részt 33 fő – természetet, 
mozgást, közösséget kedvelő – sport-
társ. Örvendetes tény, hogy több olyan 
új társunk is volt, akik először vettek 
részt a megmozdulásunkon – remélhe-
tőleg, nem is utoljára!

Első állomásunk Akli-pusztán volt, ahol a 
szokásos (hiszen pár éve már voltunk itt) 
mini piacon vehettünk magunkhoz friss 
réteseket, kóstolhattunk füstölt húsárut, 
bóklászhattunk a kiállított régiségek/
képek/ruha félék/használati tárgyak között. 
Pár kilométert innen elbuszozva meg-
kezdtük sétánkat a frissen zöldellő, lankás 
bakonyi tájon. Beszélgetve, kényelmes 
menetsebességgel értük el a Zoltay-for-
rást. Itt hosszabb pihenőt tartva uzson-
náztunk, fényképezkedtünk, ejtőztünk. 
Tovább folytatva utunkat gyönyörködve 
haladtunk a Pénzesgyőri – medence 
látványában, a már virágzásban lévő, de 
azért markáns fokhagyma szagot árasztó 
Medvehagyma mezők között. Itt jegyzem 
meg, hogy akit érdekel jövőre (kicsit 
korábban ugyan) érdemes medvehagyma 
gyűjtésre ismét felkeresni a helyszínt! Egy 
dimbes-dombos, virágzó réten áthaladva 
beértünk egy erődbe, ahol – végre – egy 
patakocska eredése örvendeztette meg a 
csapatot. A patak vízhozama egyre nőtt 
és később sziklafalak közé szorítva már 

tekintélyessé is vált. A Gerence pataknak 
a sziklafalak elérésénél lévő medvehagyma 
réten tartott pihenőnknél a megbeszéltek 
szerint a csapat tagok választhattak: a 
bátrabbak, a sportosabbak tovább menve 
felkapaszkodhattak a sziklák között az 
Oltárkő elnevezésű fennsíkra, míg a csapat 
többi tagja (velem együtt az okosabbja!) 
átkelve a hevenyészett , ágakból/kövekből 
álló hidacskán a patak folyás mentén, a 
túlsó partján Pénzesgyőr irányába indult. 
A később egyesült teljes csapat gyönyörű 
patak menti útvonalon egy elkerített 
(valószínűleg a volt Bábolna tulajdonú 
Kerteskői birtok) hatalmas magánterület 
megkerülésével a főút mellett várakozó 
autóbuszunkhoz érve jóleső fáradtsággal 
foglalta el ülőhelyét! 
Természetesen, hazafelé ismét betértünk 
a Zirci Pepe cukrászdába, ahol ki-ki kóstol-
hatta a csodás süteményeket, fagylaltokat, 
illetve kávéval/üdítővel frissíthette magát! 
Majd rendben, élményekkel telve, kelle-
mesen elfáradva – a kitűzött időnél kissé 
korábban – hazaértünk!
Itt hívom fel Bábolna lakóinak szíves figyel-
mét a Mérföldkő május 25-ére tervezett 
következő túrájára, mely szerint Tardosról 
a Bikol-patak völgyében megbújó falu 
határából indulunk meghódítani a Gerecse 
645 méter magas csúcsát!
Jelentkezz időben!

Katona László

Stephen King – Owen King: 
Csipkerózsikák

Stephen King és Owen 
King szuperprodukciójá-
ban, apa és fia közösen írt 
könyvében a fő kérdés: mi 
történhet, ha a nők eltűn-
nek a férfiak világából?

Valamikor a jövőben 
(amely olyan valóságos, 
hogy akár napjainkra is 
felcserélhető lehetne) 

a nőket elalvás közben beburkolja egy ismeretlen 
fehérjéből képződő hártya, olyan, mint a selyemgubó. 
Ha a Csipkerózsikákként alvó nőket felébresztik, vagy 
bármi módon megsérül a gubójuk, akkor állatiasan 
vadak és erőszakosak lesznek. Alvás közben viszont 
egy másik, a miénknél jobb világba jutnak, ahol 
harmónia uralkodik, és szinte nincsenek konfliktusok.

Egy isten háta mögötti helyen, a nyugat-virginiai 
Dooling női börtönében azonban van egyvalaki, egy 
titokzatos idegen, bizonyos Eve Black, aki normális 
módon elalszik és felébred. De vajon az ő esetében 
orvosi anomáliáról van szó, amit tanulmányozni 
kellene, hátha megoldást ad erre az egész alvás-
problémára? Vagy talán Eve Black démon, a megma-
gyarázhatatlan jelenség okozója, és a legjobb lenne 
megsemmisíteni? A magukra maradt, egyre inkább 
ősi ösztöneikre hallgató férfiak egymással vetélkedő 
frakciókra szakadnak: ki megölni, ki megmenteni 
akarja Eve-t. Mások a zűrzavart kihasználva szemé-
lyes ellenségeiken állnának bosszút. A csupa férfi 
világban elszabadul a pokol és tombol az erőszak…

„Inkább fantasy ez, nem horror. Bizonyos részei 
gyilkosak, embereket széttépnek, lelőnek és 
szörnyű módokon meggyilkolnak, de nincs 
benne kísértet, sem ijesztő bohóc.” (Owen King)

Connie Glynn: Beépített 
hercegnő

Lottie Pumpkin egy átlagos 
lány, akinek minden vágya, 
hogy hercegnő lehessen 
– jelenleg ösztöndíjjal 
tanul a Rosewood Hall 
nevű előkelő bentlakásos 
iskolában. Ellie Wolf egy 
hercegnő, aki másra sem 
vágyik, minthogy átlagos 
lehessen – ő azért jár 

Rosewood Hallba, hogy elodázhassa királyi köteles-
ségeit, melyek Maradova trónörököseként várnak rá. 
Amikor a sors szeszélye folytán szobatársak lesznek, 
szinte kínálja magát a lehetőség és személyiséget cse-
rélnek – ám valaki tudja a titkukat, és Rosewoodban 
többé semmi sem az, aminek látszik…

A Nooderellaként is ismert Connie Glynn Youtube-sztár 
ezúttal regényíróként debütál – a Beépített hercegnő 
a Rosewood-krónikák című sorozatának első darabja. 
Merülj alá Lottie, Ellie, valamint a rejtélyes és mágikus 
Rosewood Hall világában!
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Nekünk a Bakony a Himalááááááááája…K Ö N Y V A J Á N L Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Lapzárta után  
– talpraesettségüknek köszönhetően életet mentettek
Május 2-án délután az egyik bábolnai fod-
rászüzletben hirtelen rosszul lett, és esz-
méletét vesztette egy 50 év körüli hölgy. 
Minden előzmény nélkül, egyszer csak 
oldalra dőlt a székben, és nem mutatott 
életjelet – mondta el lapunknak Bertáné 
Knoll Julianna fodrász. Kolléganője segít-
ségével lefektették a földre, majd az éppen 
ott lévő vendég, Ágostonné Bernáth 
Ildikó hívta a mentőket. Először tarkóját 
és száját locsolták vízzel, de a hölgy még 
mindig nem mutatott életjelet. Közben 
a mentőszolgálat diszpécsere telefonon 
keresztül nyújtott segítséget, az üzletben 
tartózkodó vendég tolmácsolta a szak-
ember instrukcióit, így el tudták kezdeni 
az újraélesztést – tudtuk meg Sulyok 
Edinától, a fodrász kolléganőjétől, aki a 

mellkaskompressziót végezte. Korábban 
úgy gondolta, hogy egy ilyen helyzet-
ben nem fog tudni cselekedni, de akkor 
ketten urai voltak a helyzetnek. A mentők 
a bejelentést követően mintegy nyolc perc 
múlva a helyszínen voltak, és kétórás küz-
delem után stabil állapotban szállították 
kórházba a beteget. Az időben megkez-
dett újraélesztéssel a két hölgy jelentősen 
hozzájárult, hogy a beteg életben maradt.
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„Az Úr Lelke betölté a földkerekséget: és aki mindeneket 
összetart, annál van a Szónak értelme, alleluja!”

Ez, a Bölcsesség könyvében meghirdetett esemény Pünkösd 
napján ment végbe, amikor az apostolokat és a velük lévőket 

„eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni 
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez az a keresztség, amit 
Jézus mennybemenetele előtt megígért. Krisztus, aki az emberek 
megváltásáért meghalt, rendelkezik azzal a joggal hogy ezt a 
legnagyobb ajándékot megadja övéinek. A Szentlélek pünkösdi 
kiáradása ezt az ajándékot újítja meg és teszi teljessé. Nem ben-
sőséges kis körben árad ki, mint húsvét estéjén, hanem ünne-
pélyesen külsőleg is megnyilvánulva. Ez a forma is jelzi, hogy a 
Szentlélek nem egyes kiváltságosok ajándéka, hanem mindenkire 
ki akar áradni, amint Krisztus is mindenkiért halt meg, támadt föl 
és ment a mennybe. A húsvéti misztérium csúcspontját tehát 
nemcsak a Föltámadás és a Mennybemenetel jelenti, hanem 
annak záróaktusa, a Pünkösd is. Amikor a kevélységtől hajtott 
emberek mintegy Isten kihívására felelve fel a akarták építeni a 
híres bábeli tornyot, nem értették meg többé egymást. A Szentlé-
lek leszállásakor pontosan ez történik. A nyelvek összezavarodása 
helyett a nyelvek adománya lehetővé tette a „minden népből való” 
emberek közötti megértést. A különféle országokból jött emberek 
nem elkülönülnek egymástól, hanem összeolvadnak. Ez pedig a 

Szentlélek alapvető műve: egységet teremt. A Vigasztaló azért 
árad ki a szívekbe, hogy a különböző emberekből és népekből 
egyetlen népet kovácsoljon össze: Isten népét, amelyet a szeretet 
tart össze. A Pünkösdkor megkezdődött nagy műnek az a célja, 
hogy megújítsa a föld színét, amint egy napon megújította az 
apostolok szívét: széttörte a zsidósághoz kapcsolt elképzelései-
ket, és elindította őket – fajra és vallásra való tekintet nélkül – az 
egész világ meghódítására. A nyelvek adománya révén konkrét 
módon is lehetővé tette, hogy az őskeresztény Egyház nagyobb 
gyorsasággal hódítson tért. A szeretet nyelvezetét mindenki meg-
értette: tudósok és tudatlanok, hívők és hitetlenek egyaránt. Az 
egész Egyháznak, és minden egyes hívőnek ezért van szüksége a 
pünkösdi megújulásra. Bár a Szentlélek jelen van, mégis mindig 
így kell imádkozni: „Jöjj Szentlélek, Úristen, áraszd reánk teljesen, 
mennyből fényességedet!” A húsvét után ötven napra bekövet-
kezett Pünkösd nem egyetlen lezárt epizód, hanem az Egyházban 
állandóan bekövetkező valóság. A Szentlélek már benne van a 
megkereszteltekben, és jelenléte által ébreszti fel bennünk azt a 
vágyat, hogy még nagyobb teljességgel fogadjuk be. 

E gondolatokkal kívánom az Olvasóknak és Szeretteiknek a 
Teremtő Szentlélek segítő ajándékait a pünkösdi ünnepen és 
életük minden napján!

Dr. Szalai Gábor atya

SZENTMISÉK RENDJE 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2019. május hó

12-én vasárnap 8:10 órakor rózsafüzér ima 
Húsvét 4. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

19-én vasárnap 8:10 órakor rózsafüzér ima 
Húsvét 5. vas. Templom búcsú 9:00 órakor szentmise 
Nepomuki Szt. János megemlékezés 

26-án vasárnap 8:10 órakor rózsafüzér ima 
Húsvét 6. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános  (06 20 410 0511)
 Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

REFORMÁTUS 
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI 

PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész (30/336-3734)
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

Teremtő Lélek, szállj közénk!
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Rendkívüli ügyfélfogadás a NAV 
központi ügyfélszolgálatán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- 
és Vámigazgatóságának tatabányai, központi ügyfélszolgálata 
(Tatabánya, Komáromi út 42.) a személyijövedelemadó-bevallás 
közelgő határideje kapcsán május 6. és 17. között az alábbi 
meghosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket:

Hétfő: 8.30 – 18.00 
Kedd: 8.30 – 18.00 

Szerda: 8.30 – 18.00 
Csütörtök: 8.30 – 18.00 

Péntek: 8.30 – 18.00
Május 20-án, hétfőn, az ügyfélfogadási idő 8 óra 30 perctől 
20 óráig tart.

Az igazgatóság kirendeltsége és ügyfélszolgálati helyei 
keddenként is kinyitnak, a hét többi napján változatlan nyit-
vatartással várják az ügyfeleket:

Kirendeltség/ügyfélszolgálati hely 2018.05.07. 
kedd

2018.05.14. 
kedd

Esztergom, Babits Mihály utca 2. 8.00–12.00 
13.00–18.00

8.00–12.00 
13.00–15.00

Kisbér, Angol kert 4. 8.00–14.00 8.00–14.00
Komárom, Szabadság tér 1. 8.00–14.00 8.00–14.00
Oroszlány, Fürst Sándor utca 29. 8.00–14.00 8.00–14.00
Tata, Ady Endre utca 24. 8.00–14.00 8.00–14.00

A 1819-es Infóvonalon hívható Általános Tájékoztató Rendszer 
(TCC) munkatársai május 6. és 17. között munkanapokon 8 óra 
30 perctől 18 óráig, május 18-án (szombaton) és 19-én (vasár-
nap) 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig, május 20-án (hétfőn) 8 
óra 30 perctől 20 óráig fogadják a személyi jövedelemadózással 
kapcsolatos kérdéseket.

A szokásos nyitvatartási időn túl intézhető adóügyek:

• SZJA-bevallással, bevallási tervezet-
tel kapcsolatos ügyintézés,

• csekkigénylés,

• ügyfélkapu-ügyintézés,

• bankkártyás fizetés.

A Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30 
Kedd: 8:30–11:30 és 12:30–14:30 
Szerda: szünnap 
Csütörtök: 8:30–12:30 és 13:30–15:00 
Péntek: szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája:  csütörtök 8:30-12:30

Jegyző ügyfélfogadási rendje:  hétfőn és csütörtökön  
ügyfélfogadási időben, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Aljegyző ügyfélfogadási rendje:  hétfőn és csütörtökön  
ügyfélfogadási időben, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Házipénztári kifizetések  megegyeznek az ügyfélfogadási renddel.

Kézben a papíralapú tervezetek

2019. április 30-ig a NAV nyilvántartásában szereplő címre 
kapták meg a papíralapú adóbevallási tervezetet azok, 
akik kérték a postázást, valamint azok, akiknek nincs 
ügyfélkapujuk, de a tervezet ezer forintnál több visszaté-
rítendő vagy befizetendő adót tartalmaz. Azok is kaptak 
levelet, akiknek a tervezetében a munkáltatók, kifizetők 
hiányos vagy téves adatközlése miatt ellentmondás van.

A postai csomag általánosságban tartalmaz egy rövid, személyre 
szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1 százalékos 
rendelkező nyilatkozatot (18EGYSZA) és az annak visszaküldésére 
szolgáló válaszborítékot.

Bizonyos esetekben ettől eltérhet a boríték tartalma. Kiegészítő 
nyilatkozatot azok kapnak, akiknek a hibátlan tervezete vissza-
igényelhető vagy befizetendő adót tartalmaz. Akik egyetértenek 
a tervezettel, azoknak nem kell módosítaniuk annak tartalmát, a 
visszaigényelhető adót tartalmazó tervezet esetén elég a kiegé-
szítő nyilatkozatot aláírva visszaküldeniük, melyben kiválasztható, 
hogy a visszaigényelhető összeget a NAV postai úton vagy átuta-
lással juttassa el. A nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével 
válik a bevallási tervezet érvényes bevallássá, az összeg kiutalása 
a beérkezés időpontjától számított 30 napon belül megtörténik. 

Ha befizetendő adót tartalmaz a tervezet, a csatolt kiegészítő 
nyilatkozaton jelölhető a részletfizetés. 

Szintén feltüntethető, hogy az adózó melyik önkéntes pénz-
tárhoz kívánja a rendelkezés összegét utaltatni, ha több pénz-
tárnak is tagja volt. 

Akik egyetértenek a tervezettel és kiegészítő nyilatkozatot sem 
kaptak, nem kell tenniük semmit – őstermelők és áfás magán-
személyeken kívül – a tervezetből automatikusan bevallás lesz. 

Azok viszont, akik nem értenek egyet a tervezetben szereplő 
adatokkal, a 18SZJA bevallást kell benyújtaniuk 2019. május 
20-áig, mivel a papíralapú tervezet adatait nem lehet módosítani.

A mezőgazdasági őstermelők új lehetőségként nyilatkozhat-
nak arról, hogy az e tevékenységből származó bevételük nem 
haladta meg a 600 ezer forintot. Kiegészítő nyilatkozat csak akkor 
tehető, ha a tervezet tartalmaz minden olyan jövedelmet, amely-
ről bevallást kell benyújtani. 

Tájékoztató levelet kapnak azok, akikre nem érkezett kifizetői, 
munkáltatói adatszolgáltatás a NAV-hoz, ezáltal számukra nem 
készült tervezet, de kérték annak postai kiküldését. 

Az ügyfélkapuval rendelkezők – ugyancsak április 30-áig – érte-
sítést kaptak az elektronikus tárhelyükre, ha a webes felületen 
nem nézték meg az adóbevallási tervezetüket, de van fizetendő 
vagy visszaigényelhető adójuk, vagy a NAV rendelkezésére álló 
adatokban hiányosság, ellentmondás tapasztalható.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Komárom-Esztergom Megyei  

Adó- és Vámigazgatóság
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Az U19-es csapat a rájátszás 
alsóházában küzd a 
legjobb helyezésért
A sereghajtó Sárisáp együttese látogatott 
Bábolnára a megyei U19-es bajnokság 19. 
fordulójában. A mindössze 1 győzelmet 
elkönyvelő vendégek játékán már a mér-
kőzés elején látszott, hogy nem nálunk 
szerzik meg második győzelmüket. Voltak 
ugyan próbálkozásaik a bábolnai kapu 
előtt, de a védelem a helyén volt. Az első 
hazai találatra 12 percet kellett várni, Mar-
cinkó Bálint kiugrása ért gólt, majd Valkó 
Miklós növelte az előnyt egymás után 
kétszer is. Aztán a Sárisáp használt ki egy 
hazai védelmi megingást, és ismét Valkó 
Miklós folytatta a bábolnai gólgyártást, 
megint két alkalommal. Az első félidő 
lefújása előtt egy perccel a vendégek örül-
hettek, de a biztos bábolnai vezetés nem 
forgott veszélyben. A második játékrész 
irama kissé visszaesett ugyan, de Takács 
Kornél beindította a gólok sorát. Egy átlö-
vésből később Kovács Gábor Márk növelte 
a hazai előnyt, később ismét ő volt ered-
ményes, ezzel beállítva a végeredményt. 
Bábolna SE U19 – Sárisápi BSE U19 8:2.
Az U19-es labdarúgók ezt követően Orosz-
lány ellen szerepeltek idegenben, a cserék 
nélküli foghíjas bábolnai gárda ezúttal 
Magyar Patrik edző irányítása mellett 
igyekezett helytállni. Ráadásul azok a 
játékosok sem tudtak a csapat rendelke-
zésére állni, akik rendszeresen „visszaját-
szanak” a felnőtt együttesből, így rendkívül 
nehéz helyzetben voltak. Fiatal focistáink 
azonban maximálisan helytálltak, edzőjük 
szerint a meccs végeredménye nem tükrözi 
teljesen a valóságot. A játék képe alapján 
nem érdemeltek ilyen arányú vereséget, 
természetesen a hazai csapat minden 
tekintetben jobb volt. OBSK Oroszlány 
U19 – Bábolna SE U19 5:0.
Az utolsó előtti fordulót bonyolították le 
április 20-án a megyei első osztályú U19-es 
labdarúgó bajnokság alapszakaszában. 
Legényeink a tabella élén álló Nyergesújfalu 
gárdáját fogadták meglehetősen rossz 
előjelekkel. A cserejátékosok nélkül 
pályára lépő bábolnai gárda ez alkalom-
mal is kénytelen volt nélkülözni a felnőtt 
csapatból visszajátszó focistákat, ráadásul 
még Marcinkó Bálint is hiányzott sérülés 
miatt. Ennek ellenére nem álltak feltartott 
kézzel a listavezetővel szemben, kemény 
védekező taktikával, komoly erőnlétbeli 

energiákat felszabadítva, fegyelmezett 
játékkal vették fel a küzdelmet. Labdarú-
góink jól bírták a 90 percet, kapusunk 3 
büntetőből egyet hárított, egyet pedig 
kapufára rúgott az ellenfél játékosa. A 
Csongrádi Péter edzőt helyettesítő Magyar 
Patrik a vereség ellenére is elégedett volt a 
csapat teljesítményével. Bábolna SE U19 – 
Nyergesújfalu SE U19 1:4.
Nagyigmándon vendégszerepelt az 
U19-es bábolnai gárda az alapszakasz 
utolsó fordulójában. A tabellán a mieink-
nél kettővel feljebb elhelyezkedő hazaiak 
szerezték meg a vezetést közel negyedóra 
elteltével. Még az első félidőben kiegyenlí-
tettek legényeink Jakab Ádámnak köszön-
hetően, majd a második játékrészben Nyári 
Levente gólja ifistáink győzelmét jelen-
tette. Nagyigmándi KSK U19 – Bábolna 
SE U19 1:2.

Ifistáink a rájátszás alsóházában a 9. 
helyről várták a folytatást, első ellenfe-
lük május 1-jén hazai pályán a Kecskéd 
gárdája volt. Meglepetésre a második 
félidőben nyújtott teljesítményüknek 
köszönhetően nagyarányú győzelemnek 
örülhettek focistáink. Bábolna SE U19 – 
WATI Kecskéd KSK U19 9:2.

A felnőtt csapat  
áprilisban veretlen volt.
Felnőtt labdarúgóink hazai pályán 
mérkőztek április első vasárnapján, 
ellenfelük a Kecskéd gárdája volt. A ven-
dégek már sokszor okoztak kellemetlen-
séget együttesünk számára, de ezúttal két 

kulcsjátékosukat is nélkülözniük kellett. 
Lendületesen kezdtek a mieink, a puha-
tolózó mezőnyjátékból ígéretes akciókat 
sikerült kialakítani. Fábián Dávid aztán a 
20. percben végre gólra váltotta a lehető-
ségeket, így hazai vezetéssel vonulhattak 
pihenni félidőben a csapatok. A második 
játékrészben a mieink igyekeztek növelni 
az előnyt, ám a vendégek elszántan véde-
keztek. Mégis az 50. percben a bábolnai 
védelem összehozta a Környe egyenlítő 
találatát. Aztán jött a hidegzuhany, a 
lefújás előtt négy perccel fordítani tudtak 
a Környe focistái. Nem sok idő maradt a 
mieink számára ahhoz, hogy legalább az 
egy pontot megmentsék, de a hihetetlen 
akarás meghozta eredményét. A meccs 
végét jelző sípszó előtt egy perccel Valkó 
Miklós használta ki a rést, és kiegyenlített. 
Bábolna SE – Sárisápi BSE 2:2.

A 19. fordulóban Vértesszőlősre láto-
gattak felnőtt focistáink. A tabellán egy 
ponttal és egy hellyel előrébb álló hazaiak 
ellen kitűnően játszottak legényeink, Józsa 
Péter edző is maximálisan elégedett volt 
tanítványai teljesítményével. Fegyelmezett 
játékkal, hatékony kontratámadásokkal 
sikerült felülmúlni az ellenfelet. Valkó 
Miklós már az első félidőben előnyhöz 
juttatta együttesünket, majd a legvége 
előtt öt perccel Kalamár Lajos biztosította 
be a győzelmet, mellyel a két rivális gárda 
helyet cserélt a táblázaton. Vértesszőlősi 
SE – Bábolna SE 0:2.

Ismét rangadó mérkőzésre került sor 
a következő bajnoki fordulóban. A 8. 

Labdarúgás – az U19-esek legjobb esetben 
a 7. helyen végezhetnek, a felnőttek hat hete veretlenek
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helyezett Esztergom látogatott Bábol-
nára, akik 3 pont előnnyel foglalták el ezt 
a pozíciót együttesünk előtt. Jó iramban 
kezdett mindkét csapat. Sokmozgásos 
játék, pozitív hozzáállás jellemezte a focis-
ták pályán nyújtott teljesítményét, bár 
mindkét oldalon sok eladott labda, hibák 
sorozata tarkította a küzdelmet. Mind 
bábolnai, mind pedig esztergomi részről 
óriási helyzetek maradtak kihasználatlanul. 
A találkozót követően mindkét edző egyön-
tetűen nyilatkozta, ez egygólos meccs volt, 
amelyik gárda betalált volna, az nyerte 
volna a rangadót. Nem így történt, ezúttal 
gól nélküli eldöntetlennel voltak kényte-
lenek beérni játékosok és nézők egyaránt. 
Bábolna SE – FC Esztergom 0:0.

Meglepően nagyarányú győzelmet 
arattak felnőtt labdarúgóink a bajnokság 
21. fordulójában, amikor a Tata együttese 
látogatott Bábolnára. A vendégek egykori 
önmaguknak csupán árnyékai, jelenleg 
nagyon fiatal, ifjúsági korú játékosokkal 
lépnek pályára meccseiken. Játékukon 
a tapasztalatlanság érezhető volt, amit 
focistáink igyekeztek kihasználni. Kalamár 
Lajos már az 5. percben megszerezte a 
vezetést, majd két perc múlva ismét őt 
jegyezték gólszerzőként. A következő 
találatra a 23. percig kellett várni, ekkor 

Valkó Miklós fejese után kapaszkodott 
a tatai hálóőr. A második játékrészben a 
Tata nagy akarással kezdett, a bábolnai 
focisták pedig nem vették komolyan az 
ellenfél támadó kezdeményezéseit. A 
laza védekezés a 49. percben tatai gólt 
eredményezett. Ez némi ébresztő volt 
legényeink számára, amikor Kalamár Lajos 
ugrott ki védői közül, a kapussal szemben 
pedig nem hibázott. Még két perc is alig 
telt el, ismét Kalamár Lajos használta ki a 
védő és a kapus bizonytalankodását. A 73. 
percben egy szép távoli átlövéssel ismét 
szépítettek a vendégek. Két perc múlva 
a csereként beállt Takács Kornél lőtte 
első gólját, a 83. percben pedig Valkó 
Gergő Valkó Miklós segítségével csapta 
be az egész tatai védelmet, így Gergő is 
feliratkozott a góllövőlistára. Három perc 
elteltével újra csak bizonytalankodott a 
bábolnai védelem, így a Tata már a har-
madik találatánál tartott. A végét jelentő 
sípszót megelőzően a fiatal Takács Kornél 
örülhetett megint, az ő második, illetve 
csapata nyolcadik találatának szerzője-
ként. A gólzáporos mérkőzésen legénye-
ink fölénye egy pillanatig sem volt kétsé-
ges, de a lazán alkalmazott védekezést 
még a gyengébb csapatok is kíméletlenül 
kihasználják. Bábolna SE – Tatai AC 8:3.

Április első hétvégéjén szezonnyitó regionális és orszá-
gos díjugrató versennyel kezdett a szakág Bábolnán, 
majd egy hét múlva a grand prix sorozat első versenyét 
tartották a Ménesbirtok lovaspályáján. 

Már a téli szezont sem kell versenyek nélkül tölteni a hazai díjug-
ratóknak, hiszen – mint ahogy azt Szotyori Nagy Kristóf, a Magyar 
Lovasszövetség Díjugrató Szakágának elnöke lapunk számára 
elmondta – a versenynaptárt 12 hónapra kalibrálták, talán 
december közepétől január közepéig tartanak némi szünetet. A 

fedettpályás versenyek mellett rengeteg továbbképzést tartottak 
lovasoknak és lovas szakembereknek egyaránt, és összeállították 
a szabadtéri versenysorozatot, mely meglehetősen sűrűre sikerült. 
Ebben Bábolna is bőven kapott helyet, hét alkalommal lesz itt 
országos, illetve nemzetközi megmérettetés.

Szezonnyitó regionális versennyel kezdtek április elején, majd 
kiemelt grand prix-vel folytatták, ahol az ország legjobb díjugratói 
mérték össze tudásukat. A kiemelt pénzdíjazású versenyen 65 
egyesület 233 lova 106 díjugratóval a legmagasabb kategóriákban, 
több korosztályt felvonultatva küzdött a legjobb helyezésekért.

A másfél millió forint pénzdíjazású szombat délutáni csúcs-
versenyszámban 150 cm-es akadályokkal kellett megbirkózniuk 
az indulóknak. A szám látványos sportot nyújtott a nézőknek is, 
hiszen 21 páros versenyzett, végül a négy hibátlant teljesítő össze-
vetésben döntötte el a helyezések sorsát. Közülük ifjabb Szabó 
Gábor nyerte el a legfényesebb trófeát, aki az elmúlt öt évben 
már többször bizonyította rátermettségét. Lapunk kérdésére a 
lovas elmondta, a grand prix szereplésen túl rendkívül fontos 
számára a magyar bajnoki szereplés, illetve komolyan készül az 
olimpiai kvalifikációs versenyekre is, tehát célja a nemzetközi 
megmérettetések mellett az olimpiára való kijutás.

A díjugrató szakág még május végén visszatér Bábolnára egy 
országos versennyel, majd június 7-e és 9-e között rendezik meg a 
Pettkó-Szandtner Tibor Emlékversenyt, mely ismét egy nagy világ-
kupa verseny lesz várhatóan komoly hazai és külföldi mezőnnyel.

Díjugratás – szezonnyitó és Grand prix, 
majd további öt verseny Bábolnán

NÉZZE A BÁBOLNAI 
TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!

Keddenként 18 órakor jelentkezünk 
friss, szerkesztett adással, melyben 
az előző hét eseményeiről készült 

műsorszámainkat láthatják. Adásain-
kat rendszerint heti híradóval indítjuk, 

ebben az előző hét eseményeinek 
rövid összefoglalóját tekinthetik meg. 

Adásaink ismétléseit szerdától naponta 
11 és 18 órai kezdettel láthatják csator-
nánkon. Emellett 24 órás, folyamatos 

képújság adás fut a BTV sávján. 

A BÁBOLNAI 
TELEVÍZIÓ AZ 
INTERNETEN: 
WWW.BTV.HU

A képújságban közölt hirdetéseket 
saját honlapunkon is megjelenítjük 

külön díj nélkül – www.btv.hu, 

illetve facebook oldalunkon 
is megjelenítjük. Adásaink 
tartalmát youtube csator-

nánkon is megnézheti.
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NB I-es tekéseink a sereghajtó Pápai 
Vasas otthonában vendégeskedtek 
április 14-én. 

A felnőttek esetében elméletileg nyerhető 
lett volna a mérkőzés, ha a papírformát 
nézzük. De mindig a pillanatnyi forma 
számít, melyet együttesünk hosszabb 
ideje nem tud magasabb szintre emelni. 
Skuba István szakosztályvezető szerint 
tisztában voltak vele, hogy az ajkai pálya 

– ahol a pápai együttes játssza meccseit 
– nem lesz könnyű számukra, hiszen jól 
ismerik azt. Ám nem a pálya milyensége 
volt a döntő, a szakosztályvezető úgy 
látta, játékosaink mélyen tudásuk alatt 
teljesítettek. Mint mondta a bábolnai 
tekecsapat nem készült fel megfelelően 
a találkozóra, túl magabiztosan, mégis 
kevés eredménnyel játszottak, mindösz-
sze egy csapatpontot sikerült szerezni. A 
Katona Péter, Teberi Marcell összeállítású 
ifjúsági együttes viszont ütött fákban és 
csapatpontokban is felülmúlta vendéglá-
tóját, így magabiztos győzelmet könyvel-
hetett el. Pápai Vasas SE – Bábolna SE 
7:1 (3137:3052), ifi 0:4 (864:930).

Utolsó fordulójához érkezett aztán 
az NB I-es tekebajnokság, együttesünk 
április 28-án a Csákánydoroszló gárdá-
ját fogadta. A mérkőzésnek a tabellán 
elfoglalt helyek szempontjából nem volt 
tétje, talán inkább presztízs jellegű volt a 

találkozó. A vendégek az előkelő negye-
dik helyről, míg a mieink a kilencedik pozí-
cióból várták a meccset, győzelem, vagy 
vereség esetén, egyikük helyezése sem 
változik. Tekéseink az elmúlt heti gyenge 
szereplésen mindenesetre szerettek volna 
javítani, hiszen a Pápai Vasas otthonában 
ütött fáik alig haladták meg a háromezret. 
Bíztató előjel volt, hogy már a múltkori 
mérkőzésen is játszott a sokáig sérült 
Morvai Gábor, aki sajnos még mindig 
nem érte el eredeti formáját. A találkozó 
folyamán a csapatpontokat nézve fej-fej 
mellett haladtak a csapatok, de az ellenfél 
már a legelején jelentős fa-különbségre 
tett szert. Egyenletes teljesítményükkel 
nem tudtak lépést tartani a mieink, bár 
a végeredmény 3:3-as döntetlen lett. 
Több ütött fára végül a Csákánydoroszló 
kapott két csapatpontot, így ők aratták le 
a diadalt. Az ifjúságiak – Jurics Gergő, a 
helyette csereként beálló Teberi Marcell 
és Katona Péter ezúttal sem okozott 
csalódást, ismét magabiztos játékkal 
verték ellenfelüket. Bábolna SE – Csá-
kánydoroszlói TE 3:5 (3218:3299), ifi 
4:0 (991:943).

Felnőtt tekézőink a 12 csapatos bajnok-
ságot 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 14 
vereséggel tarsolyukban a 9. helyen zárták. 
Az ifjúságiak ennél jobban szerepeltek, a 
tabella 6. helyén végeztek.

Teke NB I  
– a felnőtt csapatot 
meglebbentette a kiesés szele

Húsvéti lövészversenyt rendezett az Ácsi 
Kinizsi Sport Club Sportlövész Szakosztálya 
az Ács közigazgatási területéhez tartozó, de a 
Bábolnához közeli egykori kavicsbánya terüle-
tén. Itt alakított ki ugyanis az ácsi sportszakosz-
tály egy olyan szabadtéri lőteret, mely többféle 
fegyvernem és kategória gyakorlására és 
versenyeztetésére alkalmas. Az átadóról ez év 
januári lapszámunkban már beszámoltunk, és 
erre a rendkívüli húsvéti megmérettetésre is 
hivatalosak voltunk április 20-án. 

A tojáslövő kupa olyan szabadidős, baráti 
esemény volt, mely a sportlövészet minél 
szélesebb körben történő megismertetését 
szolgálta – tudtuk meg Pokk Andrástól, a 
lőtér vezetőjétől. A versenyt több kategóriá-
ban, több fegyvertípussal és játékos céltáblá-
kat használva rendezték meg. Ezúttal nyuszis 
céltáblákkal várták a lövészet szerelmeseit, 
de tojásokra és csibe formájú alakzatokra 
is lehetett célozni. Érkeztek gyermekek és 
felnőttek légpuskával, légpisztollyal, kis- és 
nagykaliberű puskával, pisztollyal. Általában 
gyakorlott lövészek vettek részt a versenyen, 
de a szervezők szívesen látták a kevésbé 
rutinos résztvevőket is. Egy nagyon fontos 
eleme volt a részvételnek: a fegyelem, és a 
szabályok szigorú betartása, hiszen veszélyes 
sportról van szó, mellyel bizonyos helyzetek-
ben emberéletet is veszélyeztethetnek. 

A vadászokra is gondoltak, akik számára 
külön kategóriát hirdettek. Józsy Géza szemé-
lyében a versenynek bábolnai értékelőbírója 
is volt, aki rutinos sportlövész és nem rég csat-
lakozott a szakosztályhoz. A településünkön 
legtöbbek által jól ismert erdész és vadász 
régi sportlövész is, 40 évvel ezelőtt szeretett 
bele a sportágba. Róla többet „Portré” című 
rovatunkban olvashatnak.

Pokk András vezetőtől azt is megtudtuk, a 
versenyeken kívül is igénybe vehető a lőtér. 
Mivel egy régió kellős közepén található a 
helyszín, ezért könnyen elérhető a környező 
településekről, ráadásul egyiktől sincs messze. 
Rendezvényeikről és a lőtér használatáról az 
ácsi lőtér facebook oldalán tudhatnak meg 
többet az érdeklődők, de családi és baráti 
szabadidős összejövetelekhez is szívesen 
állnak rendelkezésre.

Húsvéti lövészverseny
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Nyuszikupa focitorna
– a 13. alkalmon közel 200 gyermek rúgta a bőrt
Hagyományos húsvétváró labdarúgótornát szervezett 
Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka április 19-én, 
nagypénteken. 

A nyuszikupa elnevezésű rendezvényt 13. alkalommal hívta 
életre a legifjabb sportolókat megmozgatva. Délelőtt az U7-es 
korosztály focistái léptek pályára, 10 csapat vívta mérkőzéseit a 
sportcsarnok küzdőterén. Ács, Bana, Bábolna, Bőny, Dunaszeg, 
Győrújfalu, Kisbér és Tatabánya együttesei közül a tatabányai 
labdarúgók bizonyultak a legeredményesebbnek Bábolnát és 
Dunaszeget megelőzve. A korosztály gólkirályi címét a kisbéri 
Újvári Benett Ákos nyerte el, a legtechnikásabb játékosnak a 
bábolnai Bódis Milánt választották, Ásó Barnabás a legjobb 
hazai játékosnak járó jutalmat kapta, a torna legfiatalabb játé-
kosa pedig Hajdu Benedek, bábolnai focista lett. 

Az U9-esek már délután folytatták küzdelmeiket a legjobb 
helyezésekért. Hét csapat, köztük Bábolna két együttese, Duna-
szeg, Győrújfalu, Kisbér, Mosonszentmiklós és Tatabánya ifjú 
focistái lőtték a gólokat a sportcsarnok küzdőterén. Szoros 
végjátékban itt is a tatabányai reménységek bizonyultak leg-
jobbnak, mögöttük Bábolna kettes csapata végzett, a harmadik 
helyet pedig Győrújfalu szerezte meg. Különdíjban részesült 
Vass Kende, a Győrújfalu játékosa, ő a gólkirályi címet nyerte el, 
a legjobb kapusnak járó díjat a tatabányai Beck Hunor kapta, a 
legjobb hazai játékos pedig Tóth András lett. 

A húsvéti ünnephez kapcsolódóan a tornán résztvevő gyerme-
kek bárányt, nyuszit és kiscsibéket simogathattak a mérkőzések 
szüneteiben, illetve a Tiamo moderntánccsoport növendékei is 
színesítették az egész napos sportprogramot.


