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Szerelem elsõ hallásra
Városunk már saját rádióadóval is büszkélkedhet

(Tudósítás a 6. oldalon.)

Batyusbál nyugdíjas módra
(Cikkünk a 6. oldalon.)

Somlyó György:
Ezen a tavaszon (részlet)

„…ezen a tavaszon
a nõknek azt mondanám
(s magamban titkon még most is ezt mondom talán):
legyetek szépek! 
Legyetek szépek! 
Annyit ringtatok virágként már a férfirímek kuszán 

összefonódó indáin,
legyetek meghatók, mint a nefelejcs és hódítók,

mint a jácint.
legyetek láthatatlanul is mindenütt jelen a világban,
s zengjétek, mint a nap, a rejtelmes sugarak,

a virágok, a vizek, a szelek,
hogy nemcsak lehetne élni. Hogy élni lehet!”

Szeretettel köszöntjük
városunk minden hölgy tagját

a nemzetközi nõnapon!
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Február 20-án tizenegye-
dik alkalommal került sor a
hagyományos jótékonysági
bálunkra a Bábolna Sport-
csarnokban. A többhetes
elõkészületek után száztíz
vendég gyûlt össze, hogy  el-
töltsön egy jó hangulatú, kel-
lemes estét, éjszakát. A belé-
põjegy és  tombola megvá-
sárlásával  támogatták a ren-
dezvényt. 

A vállalkozó kedvû, lelkes
szülõk az Irigy Hónaljmirigy
repertoárjából – a Besenyõ
családot személyesítették
meg nagy sikerrel. Ezt köve-
tõen immár második alka-
lommal szerepelt az Idõsek
Klubja, akik mûsorukkal
szintén nagy tetszést arattak.
A jó zene táncra hívott min-
denkit, melyet csak a tombo-
la sorsolása szakított félbe,
ahol sok értékes ajándék ta-
lált gazdára.

A hajnalig tartó mulatság
tiszta bevétele közel 300
000.- Ft, mely az Iskolánkért
Alapítvány számláját gyara-
pította. Az összegbõl iskolai
eszközöket vásárolunk.

Megköszönjük mindazok-
nak akik a belépõjegyek
megvásárlásával vagy mun-
kájukkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. Kö-
szönjük a vállalkozóknak,
vállalatoknak, magánszemé-
lyeknek, akik felajánlották a
tombolatárgyakat, pénzfel-
ajánlásokat.

Köszönjük a szülõknek, az
Idõsek Klubjának és a kollé-
gáknak a mûsorban és a
szervezésben nyújtott segít-
ségét.

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA A  “Szülõk-NNevelõk  bál”
rendezvény  támogatói:

Agrofill 2000 Kft.
Aliter – P Kft. 
Bábolna Agrária Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
Bábolna Hús Kft.-Debreceni Tibor
Bábolna Város Önkormányzata
Balogh Tibor
Bara-Ma Kft.
Bioporta-Katona Lászlóné
BTV
Capsula Bt.
Czigány Márta kozmetikus
Csillag József és családja
Dibusz Ferenc
FP – Gázvill Kft.
Eurós bolt
Dr. Faragó Ügyvédi Iroda
Fõnix virág – Csicsatka Judit
Francia Lajos
Gustaiolo Bt.
Hantos Péter és családja
Herczeg Zsolt
Horgászbolt – ifj. Prekler László
dr. Horváth Klára
Horze  Lovasbolt- Bábolna
Idõsek Klubja 
IKR Zrt.
Invest Kft.
Irodacentrum
Jiu Qiu Kft. – Kínai bolt
K & H Bank – ácsi fiókja
Kéri József
Kiss András – Zöldség – gyümölcs
Kolcsár Pékség
Kõrösné Gintli Virág
Leader Adótanácsadó

és Könyvelõ Kft.
Macura Kft.
Márkaszervíz – Bábolna
Martini Divat
Mátyás Anikó
Mészáros János és családja
Nagy Károly - településgazda
Nagy Lõrincné
Nóra kozmetika

- Hodován  Tamásné 
Optika Photo Hall - Ferencz Katalin 
Osgyán László 
Pábli Bt.
Pál és Horváth Bt.
Pannon - Seed Kft.
PA – RO fakereskedés
Peresztegi Gáborné
Prekler Orsolya
Reál Manna-  diszkont üzlet
Sáhóné Horváth Márta 
Simon Péter
Slániczné Schmidt Irén
Soós Istvánné
Szilágyi Ágnes
Takács Ferenc
Tanos Lászlóné
Tendre Kft.
Veresné Szkocsek Mária .
Vas Mónika – fodrász
ZS & ZS Mérnökiroda

- Zsidi Sándor
A szülõk és az iskola dolgozói
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A  bor  élõ  anyag
Bábolna és környékének talajszerkezete nem ideális nemes bo-

rok elõállítására és a szõlészetre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
ezen a vidéken ne termelhetnének a gazdák jó féle nedûket. Akik
pedig büszkék boraikra, azok szívesen versenybe is szállnak a többi
amatõr borásszal, hogy évrõl évre eldöntsék, kié a legzamatosabb
Dionüsszosz itala.

Immár „nagykorúvá” érett az a borverseny, amelynek alapjait 18
évvel ezelõtt Halmai József tette le. Igaz, a február végén megtar-
tott rendezvény csak a 17. a sorban, egy alkalommal ugyanis anya-
gi okok miatt elmaradt a seregszemle. 

Cseh László, a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke és a
verseny fõszervezõje az idei megmérettetést jónak ítélte. Mint
mondta: idén a tavalyinál kevesebb, szám szerint 26 nevezõ hozta
el nedûjét. Ám a zsûri mégis jobban járt a kóstolással, hiszen az
elõzõ évjáratoknál zamatosabb, karakteresebb, testesebb italokat
ízlelhetett. 

A Tatáról, Ácsról, Szákszendrõl, Banáról, Tárkányból és termé-
szetesen Bábolnáról érkezett amatõr borászok két kategóriában –
fehér és vörös borok –  mérettethették meg boraikat. Elõbbiben az-
tán sorra kerültek elõ a vegyes fehér, az olasz rizling, a zöld vel-
tellini, az ezerjó, a chardonnay és a gyümölcsillatú cserszegi fûsze-
rest rejtõ flaskák. A vörös borok között a vegyes vörös, az othello,
az oportó, a merlot rose és az egy fajta rose fajták ízében és rubin
árnyalatában gyönyörködhettek az ítészek, akik összesen 43 mintát
ízleltek meg.

–  Nem célunk a történelmi borvidékekkel felvenni a versenyt –
szögezte le Cseh László. – Mégis, hiszünk benne, hogy a jól gondo-
zott szõlõföldekrõl a gazdák hozzáértõ közbenjárásával igenis ma-
gas nívójú italok kerülhetnek az asztalra. Ezzel a versennyel is, va-
lamint a Kukorica Fesztivál idejére idõzített borkóstolóval és a két
éve létrehozott Borbarátok Egyesületével az amatõr borász szakma
színvonalának emelése a célunk. A jövõben ezért több szakmai ta-
lálkozót szeretnénk szervezni, ahol az ágazat fortélyait az igazi pro-
fiktól és egymástól leshetnék el azok, akik nem csak inni, de elõál-
lítani is szeretik a bort. Mert, ahogy a fõszervezõ mondta: a bor
nem egyszerûen ital, hanem élõ anyag. – bakos mónika –  

AA  XXVVIIII..  BBáábboollnnaaii  BBoorrvveerrsseennyy  eerreeddmméénnyyeeii
sorsz. Név: Borfajta Évjárat Termõföld Pontszám

ARANYÉRMES
1. Tóth Károly nektár 2009. Tárkány 18,7
2. Nagy Károly - Nemes Miklós olaszrizling 2009. Szákszend 18,4
3. Schaffhauser József cserszegi fûszeres 2009. Szákszend 18,3
4. Nagy Gyula vegyes fehér 2009. Szákszend 18,1
5. Róka József vegyes fehér 2009. Ács 18
6. Nagy Károly - Nemes Miklós vegyes fehér 2009. Szákszend 18
7. Nagy Károly - Nemes Miklós sardonay 2009. Szákszend 18
8. Róka József zöld vertelini 2009. Ács 17,9

EZÜSTÉRMES
9. Hadnagy László száraz vörös 2009. Kiskõrös 17,8

10. Schaffhauser József vegyes vörös 2009. Szákszend 17,8
11. Tóth Károly oportó 2009. Tárkány 17,7
12. Varga József vegyes vörös 2009. Vasdinnye 17,6
13. Schaffhauser József rosé 2009. Szákszend 17,5
14. Blaseus Ede vegyes fehér 2009. Bana 17,4
15. Dudás László vegyes vörös 2009. Ács 17,4
16. Tornyos Ferenc ottelló 2009. Bana 17,4
17. Vári Lajos ottelló 2009. Bana 17,4
18. Halgass Mihály vegyes vörös 2009. Tárkány 17,3
19. Horváth Ottó olaszrizling 2009. Bábolna 17,3
20. Pánczél József vegyes vörös 2009. Szákszend 17,3
21. Gecse Béla vegyes vörös 2009. Vérteskethely 17,2
22. Róka József zweigelt 2009. Ács 17,2
23. Varga József vegyes vörös 2009. Vasdinnye 17,2
24. Németh László merlot rosé 2009. Bábolna 17,2

BRONZÉRMES
25. Szakál István vegyes fehér 2009. Bana 17,1
26. Szalai Sándor zöld vertelini 2009. Ács 17,1
27. Tóth Károly vegyes fehér 2009. Tárkány 17,1
28. Varga József vegyes fehér 2009. Vasdinnye 17,1
29. Szakál István vegyes vörös 2009. Bana 17,1

TOVÁBBI  HELYEZÉSEK
30. Hauser József vegyes vörös 2009. Tárkány 17
31. Hauser József vegyes vörös 2008. Tárkány 16,9
32. Szakál István vegyes vörös 2009. Bana 16,8
33. Borsfai Attila olaszrizling 2009. Bábolna 16,6
34. Schaffhauser József vegyes fehér 2009. Szákszend 16,6
35. Nagy Gyula ottelló 2009. Szákszend 16,5
36. Szalai Sándor cserszegi fûszeres 2009. Ács 16,5
37. Horváth Ottó vegyes fehér 2009. Bábolna 16,3
38. Tóth Károly ezerjó 2009. Tárkány 16,1
39. Kovács János olaszrizling 2009. Ács 16
40. Sáhó Lajos vegyes fehér 2009. Bábolna 16
41. Szalai Sándor savignon 2009. Ács 15,9
42. Nagy Gyula vegyes fehér 2009. Szákszend 15,9
43. Szakál István ottelló 2009. Bana 15,4

AA  XXVVIIII..  BBáábboollnnaaii  BBoorrvveerrsseennyy  aabbsszzoollúútt  ssoorrrreennddjjee
S.sz. Név,  Hely Arany  (15) Ezüst  (10) Bronz  (5) Összes  pont:

1. Nagy Károly - Nemes Miklós, Szákszend 3 - - 45
2. Róka József, Ács 2 1 - 40
3. Schaffhauser József, Szákszend 1 2 - 35
4. Tóth Károly, Tárkány 1 1 1 30
5. Varga József, Vasdinnye - 2 1 25
6. Nagy Gyula, Szákszend 1 - - 15
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Az elsõ napirendi pontban beszámo-
ló hangzott el a két ülés között történt
eseményekrõl, a lejárt határidejû hatá-
rozatokról, és a bizottságok által hozott
döntésekrõl. Többek között ekkor esett
szó a bábolnai rendõrõrs mûködésérõl,
amely Ácsról történik, ezért Bábolna
önkormányzata tájékoztatást kért Dr.
Forrai Zsolt rendõr-alezredestõl, a Ko-
máromi Rendõrkapitányság vezetõjétõl
a helyi rendõri szerv mûködésérõl. Az
önkormányzat azért tartja a kérdést
fontosnak, hiszen a városi rendõrõrs
épületét az önkormányzat mintegy évi 2
millió forintért bérli, úgy, hogy azt csak
elvétve használják a „helyi” rendõrök.

Szintén az elsõ napirendi pontban
határoztak úgy a bábolnai képviselõk,
hogy levélben keresik meg a Gyõri Kom-
munális és Szolgáltató Kft.-t, mivel a cég
úgy tájékoztatta Bábolna Város Önkor-
mányzatát, hogy az elõzõleg 2010. már-
cius elsejére tervezett új, csökkentett
összegû hulladékgyûjtési rendszer beve-
zetését, majd csak 2011. január elsejé-
vel szeretné megvalósítani, miközben az
annak elõfeltételeként meghatározott
két-kannás ürítési mód Bábolnán már
ez év márciusától mûködni fog. A város
önkormányzata most arra keres magya-
rázatot, hogy a bevezetett új hulladék-
gyûjtési rendszer ellenére – a beígérttel
ellentétben – miért nem csökken 2009.
márciusától a szemétdíj.

Az elsõ napirendi pontban tájékoz-
tatta dr. Horváth Klára, Bábolna polgár-
mestere a képviselõket arról is, hogy a
korábban elindított városközpont reha-
bilitációs pályázat pozitív elbírálásban
részesült.

A második napirendi pontban került
elfogadásra a képviselõ-testületi és bi-
zottsági tagok tiszteletdíjának megálla-
pítása is, amely összeg a tavalyihoz ké-
pest változatlan maradt. 

A harmadik napirendi pontban a he-
lyi önkormányzat tisztviselõinek és a
polgármester Kafetéria-keretének, vala-
mint költségtérítésének megállapítására

került sor. A polgármester költségtéríté-
sét a tavalyi összeghez képest nem vál-
toztatta meg a képviselõ-testület, vagyis
maradt a havi bruttó 148 800 forintos
keret. Az éves kafetériakeret mértékét
mind a polgármester, mind a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselõinek eseté-
ben jogszabály határozza meg, amely
szerint a város vezetõje és a polgármes-
teri hivatal tisztviselõi egyaránt évi 400
ezer forintot kaphatnak béren kívüli
juttatásként.

A negyedik napirendi pontban a kép-
viselõ-testület a 2010.-évi Közfoglalkoz-
tatási Tervvel foglalkozott, amelyet végül
egyhangúlag hagyott jóvá.

Az ötödik napirendi pontban került
sor a 2010. évre vonatkozó Költésgvetési
Rendelet elfogadására. Az idei büdzsé
összesen 746 millió 330 ezer forintos
tervezett keretösszeget határoz meg.
Ennek az összegnek jelentõs részét a
helyben befolyó adó, valamint a már
megvalósításban lévõ, vagy jövõben rea-
lizálható pályázatokból befolyó összegek
teszik ki. Ha már pályázatokról esett
szó, akkor jegyezzük meg, hogy a fent
említett majdnem 750 millió forintos
költségvetést összesen 136 milliós ön-
rész is terheli, amely összeg viszont a
pályázatok megvalósítása után körülbe-
lül 750-800 millió forintot hoz majd a
bábolnai önkormányzat pénztárcájába.
A pályázatok pozitív hatásával ellentéte-
sen viszont mintegy 14,3 %-al csökkent
a normatív állami támogatás. A 2010.
évre vonatkozó költségvetési keretösz-
szegbe betervezésre került egy 30 millió
forintot kitevõ mûködési hitel, valamint
egy 25 milliós önerõ hitel is. A tervezett
hitelek felvétele azonban nem automa-
tikus, hiszen a város önkormányzata
csak akkor nyúl ehhez az eszközhöz, ha
arra égetõ szüksége van mûködése
fenntartásához. A 2010. évi Költségveté-
si Rendeletet - amelyet az ülést megelõ-
zõ hetekben természetesen az összes
bizottság, valamint az önkormányzat-
hoz tartozó valamennyi intézmény meg-

vitatott - a képviselõk egyhangúlag fo-
gadták el.

A hatodik napirendi pontban beszá-
moló hangzott el a Bábolna Városi
Könyvtár, Mûvelõdési és Sportközpont
2009. évi mûködésérõl. A beszámolót a
képviselõk elfogadták.

A hetedik napirendi pontban az em-
lített intézmények 2010.-re vonatkozó
programtervezetét fogadták el a képvi-
selõ-testület tagjai.

A nyolcadik napirendi pontban Ko-
csis Gábor, Bábolna Város jegyzõje tett
javaslatot az országgyûlési választások
során, a város négy szavazókörzetében
mûködõ, szavazatszámlálási bizottsá-
gok tagjaira. A jegyzõ által elõterjesztett
tagnévsort a város képviselõi elfogadták.

A kilencedik napirendi pontban két
kérelmet bíráltak el a képviselõk. Az
egyik megkeresés a WF Építõipari és
Szolgáltató Kft.-tõl érkezett. Az említett
cég végzi a Bábolnai Egészségügyi Köz-
pont külsõ és belsõ felújítási munkála-
tait, azonban arra kérte az önkormány-
zatot, hogy a szerzõdésben eredetileg
meghatározott átadási határidõt tolja ki
egy hónappal, március 15.-ére mivel az
építési napló tanúsága szerint 2009. de-
cember közepétõl a rendkívüli hideg
miatt nem lehetett a tervezett külsõ
munkálatokat elvégezni. Az önkor-
mányzat elfogadta a WF Kft. kérelmét.

Ugyanehhez a kérelemhez csatlako-
zott az Egészségügyi Központ épületébe
tervezett lift beépítéséért felelõs cég
megkeresése is. A lift beépítéséért fele-
lõs vállalkozás ugyanis késve adta ki a
lift gyártására vonatkozó kérelmet egy
személyfelvonók építésére szakosodott
másik cégnek, így annak beépítése az
épület külsõ munkálataihoz hasonlóan
szintén csúszni fog az eredetileg megha-
tározott idõponthoz képest. A liftbesze-
reléssel foglalkozó cég arra kérte az ön-
kormányzatot, hogy esetében szintén
tolja ki az átadási határidõt egy hónap-
pal. A képviselõk a kivitelezõ kérelmét
elfogadták és számára - WF Kft.-hez ha-
sonlatosan – szintén március 15.-ére
tette át a lift átadásának idõpontját.

A tizenegyedik napirendi pontban
újabb pályázatot írt ki az önkormányzat
két, tulajdonában lévõ földterület hasz-
nosítására. A két földterület egyike a 7-

es major területén található, míg a má-
sik a Rózsaerdõ feletti földrészen he-
lyezkedik el. A két földterület hasznosí-
tására vonatkozóan korábban már meg-
történt a pályázati kiírás, azonban a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV
Zrt.) megvizsgálta a közte és a bábolnai
önkormányzat között, még 2006.-ban
megkötött vagyonkezelési szerzõdést és
azt visszamenõleg érvénytelenítette. Ez-
zel együtt természetesen a 2006 óta ki-
írt pályázatok is azonnali hatállyal érvé-
nyüket vesztették. Most ezért volt szük-
ség az említett két, önkormányzati föld-
terület hasznosításra pályázatot kiírni.

A tizenkettedik napirendi pontban
közbeszerzési pályázat kiírására került
sor két, már elfogadott pályázati projekt
megvalósítása érdekében, amelyek kö-
zül az egyik a bábolnai városközponttól
Nagyigmánd közigazgatási határáig léte-
sítendõ kerékpárút kivitelezésére, míg a
másik a Jókai és az Erzsébet utca felújí-
tására vonatkozik.

Az Egyebek napirendi pontban több
dologról is döntöttek a város képviselõi.
Egyrészt felügyelõ bizottsági tagokat vá-
lasztottak a Bábolna Gyógyfürdõ Kft.-be,
valamint a Bábolnai Szennyvízkezelõ és
Szolgáltató Kft.-be. A Gyógyfürdõ Kft. új
felügyelõ bizottsági tagja Szabóné Jelen
Ildikó lett, míg a Szennyvízkezelõ Kft.
esetében Zábrádi Jánost, Cseh Lászlót,
valamint Bierbauer Imrét szavazták be
a cég felügyelõ bizottságának tagjai kö-
zé.

Szintén az egyebek napirendi pont-
ban, egy jogszabályi elõírásnak megfele-
lõen az önkormányzat törölte a koráb-
ban jegyzõi hatáskörbe tartozó, ingat-
lanra vonatkozó beépítési kötelezettségi
tilalmat. Az ilyen ügyekben ezek után
csak a képviselõ-testület dönthet, a jegy-
zõ egy személyben nem.

Ezek után az Esca Kft. megkeresésé-
vel foglalkoztak a képviselõk. A képvise-
lõ-testület döntése alapján azt a terüle-
tet, amelyen az Esca Kft. jelenleg is mû-
ködik, a város belterületéhez csatolták.

A képviselõk ezek után zárt ülés ke-
retében folytatták munkájukat, ahol el-
sõként önkormányzati bérlakásokra -,
majd egy 3000 négyzetméteres földterü-
let megvásárlására vonatkozó kérelmet
pozitívan bíráltak el.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2010. február 11-én tartott testületi ülésrõl

Hulladéktároló  az  arborétumban?
Sajnálattal tapasztalhatjuk - különösen most, a jó idõ beköszöntésével együtt

járó hóolvadás idején -, hogy mennyi hulladék csúfítja köztereinket. Ez azon-
ban sajnos már annyira mindennapos jelenség, hogy az ember lassan fel sem
kapja emiatt a fejét. A minap azonban az általam látottak túllépték azt a
küszöböt, ami mellett szó nélkül el lehet menni. Úgy tûnik ugyanis, hogy a hul-
ladékhegyek már a természetvédelmi területeket sem kímélik: arborétumunk
hátsó felében, nem messze a harmadik tótól ugyanis egy szemétlerakó hely
kezd kialakulni. Azt már korábban is megfigyeltem, hogy ezen a részen gyûjtik
össze a levágott gallyakat, lehullott leveleket, amelyek ugyan nem esztétikusak,
de lebomló, ún. biohulladékot képeznek. Az egyik februári hétvégén arrafelé
sétálva azonban azt tapasztaltam, hogy több tucat „Hulladék” feliratú és egyéb
zsák is odakerült, jó néhány PET-palack, McDonald’s zacskó és még ki tudja,
milyen hulladék társaságában. Csak remélni merjük, hogy ezek „ideiglenesen”
maradnak itt, és mihamarabb a megfelelõ helyre kerülnek. Kérjük az illetéke-
sek mihamarabbi intézkedését ezen állapot megszüntetésére, és a felelõsök
felkutatását, , figyelmeztetését annak érdekében, hogy még sokáig zavartalanul
élvezhessük arborétumunk természeti szépségeit! dr.  Veres  Zoltán

Szelektíven gyûjthetünk?
LLaappuunnkk  hhaassáábbjjaaiinn  ttööbbbbsszzöörr  iiss  íírrttuunnkk  mmáárr  aa  mmáárrcciiuuss  11-jjéévveell  bbeevveezzeettééssrree

kkeerrüülltt  sszzeelleekkttíívv  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii  rreennddsszzeerrrrõõll..  IIggyyeekkeezzttüünnkk  kköözzéérrtthheettõõeenn  llee-
íírrnnii  aa  GGyyõõrrii  KKoommmmuunnáálliiss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  áállttaall  mmeeggffooggaallmmaazzoottttaakkaatt,,  mmééggiiss
aazztt  ttaappaasszzttaallttuukk,,  hhooggyy  mmiinnddmmááiigg  ssookk  aa  ffeehhéérr  ffoolltt,,  aa  mmeeggvváállaasszzoollaattllaann  kkéérrddééss
aazz  úújj  rreennddsszzeerrrreell  kkaappccssoollaattbbaann..  RRááaaddáássuull  aa  sszzoollggáállttaattóó  aazz  eellõõíírrtt  hhaattáárriiddõõrree
nneemm  ffeejjeezzttee  bbee  aa  hhuullllaaddéékkuuddvvaarr  ééppííttéésséétt,,  ééss  aazz  ííggéérrtt  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttõõ  sszziiggeettee-
kkeett  sseemm  aallaakkííttoottttáákk  kkii..  ÉÉss  aammii  aa  lleeggbboosssszzaannttóóbbbb,,  eerrrree  aazz  éévvrree  nneemm  éérrvvéénnyyee-
ssííttiikk  aa  sszzeelleekkttíívv  ggyyûûjjttééss  ttaarriiffááiitt  sseemm..

MMiinnddeerrrrõõll  vváárroossuunnkk  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  iiss  ttuuddoommáássaa  vvaann,,  ssõõtt,,  mmáárrcciiuuss
11-jjeeii  rreennddkkíívvüüllii  tteessttüülleettii  üülléésséénn  hhoosssszzaassaann  ffooggllaallkkoozzootttt  aa  kkéérrddéésssseell..  AA  ttáárr-
ggyyaalláásstt  tteetttteekk  kköövveettttéékk,,  hhiisszzeenn  ffeellkkéérrttéékk  aa  sszzoollggáállttaattóótt,,  hhooggyy  aaddjjoonn  mmaaggyyaarráá-
zzaattoott  aa  kkéésseeddeellmmeess  tteelljjeessííttééssrree,,  iilllleettvvee  aa  ddííjjffiizzeettééss  mmóóddjjáárraa..
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Emberségbõl kitûnõre vizsgáztak
Sokáig hezitáltam, hogy ezt a levelet megírjam. Az intimitása za-

vart, de végül rászántam magam, hogy mindezt közre adjam. Rövi-
den tájékoztatom az embertársaimat az elõzményekrõl. Két vállalko-
zónál voltam alkalmazásban. Az egyik vállalkozó csõdbe ment és
2009. szeptember 1-je óta az ott ledolgozott munkám utáni bért még
a mai napig sem kaptam meg. A második cég tulajdonosa rajtam kí-
vül még 15 ember bérével meglépett. Ezek után elképzelhetõ, hogy
milyen reménytelen helyzetbe kerültünk. Végsõ elkeseredésembe be-
mentem az Önkormányzathoz, ahol a lehetõségekhez képest maximá-
lis támogatást megkaptuk. Mindezek ellenére élelemre már nem ju-
tott. Volt egy ismerõs nyugdíjas Jucinéni, aki minket meglátogatott
csupán kíváncsiságból kinek meséltük a velünk történteket. Eközben
egy másik ismerõs toppant be Jutka ki mindezt hallva tovább mesélte
ismerõsének a mi helyzetünket. Ezek után hol egyik, hol másik top-
pant be hozzánk különféle élelmiszerekkel köztük volt egy 4 gyerme-
kes egyedülálló anya is. Ezeknek az embereknek köszönhetõen éltük
túl az elmúlt fél évet. Ezzel az írásommal azt szerettem volna közzé-
tenni, vannak még ebben az anyagias világban is jóérzésû emberek. 

Köszönet nekik. Helyes Jenõ

GYÖK alakuló ülés
A Bábolnai Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat a választások

után 2010. február 6-án szombaton tartotta meg alakuló ülését a
Városi Könyvtárban. Az ülést a Gyermekönkormányzat újonnan
megválasztott tagjain kívül megtisztelte részvételével dr. Horváth
Klára polgármesterasszony, valamint Török Sándor intézményve-
zetõ. 

A tavalyi év beszámolója után közösen elfogadtuk az idei év
munkatervét, melyet most néhány sorban szeretnék kifejteni. Az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is megtartjuk hagyományos rendez-

vényeinket: a Kutya Szépség-és Ügyességi Versenyt, a Szent Iván
éjt és a Sulibörzét. Amennyiben lehetõségeink engedik néhány új
programmal is szeretnénk színesíteni a palettát. Lehetõségeinkhez
mérten igyekszünk minél több ifjúsági cserén részt venni, ahol bá-
bolnai fiatalok ismerkedhetnek meg más nemzetek kultúrájával,
hagyományaival, szokásaival. A nyáron egy Ifjúsági Találkozó meg-
szervezését tervezzük, amely a pályázatunk sikerességétõl függõen
kerülhet majd megrendezésre Bábolnán. A környezetvédelemmel
kapcsolatos témákban tervezzük ciprusi, olasz, spanyol és bolgár fi-
atalok társaságában eltölteni ezt a kellemesnek és tartalmasnak
ígérkezõ hetet. 

A Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatok országos szervezeté-
nek, a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaságnak (GYIÖT)
munkájában is tevékenyen részt veszünk. Ennek keretében a má-
jusban megrendezésre kerülõ Országos Találkozón is szeretnénk is-
mételten képviseltetni magunkat. 

Az elõzõ évekhez hasonlóan az idei évben is segítséget fogunk
nyújtani a felnõtt Önkormányzat rendezvényein. 

Köszönjük támogatásukat, mellyel megteremtik programjaink
anyagi fedezetét. 

Reméljük, hogy programjaink vonzóak lesznek a bábolnai fiata-
lok számára, és nagy számban vesznek részt rendezvényeinken.

Lengyel Dániel Gyök Polgármester

Betörés  az  Egészségügyi  Központba
Február 22-rõl 23-ára virradóra betörtek az Egészségügyi

Központba. A földszinti röntgen helyiség vadonat új hátsó ab-
lakát szakértõ módon befeszítették, majd az ott tárolt, jórészt
eredeti csomagolásban található orvosi és számítástechnikai
eszközök egy részét a tolvajok magukkal vitték. A dolog érde-
kessége, hogy az önkormányzat pályázatán nyert felszerelése-
ket elõzõ nap hordták le az emeleti igazgatói irodából a föld-
szinti helyiségbe, így valószínûsíthetõ, hogy valaki megláthatta,
és szemet vetett az értékes holmikra.
Az Egészségügyi Központból a következõ eszközök tûntek el:
- 1 db Otoscope FO LED fülészeti vizsgáló mûszer
- 1 db Otoscope fülészeti vizsgáló mûszer
- 1 db vérnyomásmérõ gyermek mandzsettával
- 1 db higanymentes vérnyomásmérõ
- 2 db digitális vérnyomásmérõ
- 1 db Accu Chek vérnyomásmérõ
- 2 db vérnyomásmérõ
- 1 db fülhõmérõ
- 1 db digitális homlok lázmérõ
- 6 db Samsung TFT monitor
- 2 db Fuji TFT monitor
- 2 db Mod Alfa számítógép
Az eszközök összértéke 550 000,- Ft

Kérjük, aki a felsorolt tárgyakkal találkozik, valaki olcsón
eladásra kínálja, vagy hasonló eszköz gyanússá válik számára,
hívja a Komáromi Rendõrkapitányságot (34/541-020)

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

RENDÕRKAPITÁNYSÁG KOMÁROM
2900. Komárom, Igmándi út 24. Pf.60.

Telefon.: 34/541-020; IRM: 21/52-85;  Fax: 34/541-020

Rendõrségi felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy jogszabályi kötelezett-

ségeinknek eleget téve a közlekedésbiztonság javítása érdekében,
sebességellenõrzõ berendezésünket folyamatosan üzemeltetjük a
Komáromi Rendõrkapitányság illetékességi területén. 

Az intenzív sebességellenõrzésre való tekintettel kérjük a Tisz-
telt Lakosságot, fokozottan ügyeljenek a megengedett sebességha-
tárok megtartására!

Komárom, 2010. március 02.
Tisztelettel:

Komáromi Rendõrkapitányság
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Ha február, akkor batyus bál. Far-
sangi forgatag nyugdíjas módra. Hol? A
Szabadidõközpontban, pont negyedi-
kén, hol a maskarás felvonulás kissé
csúszott persze, de szerencsére megérte
várni, hisz Doktor Bubó Ursulája még
mielõtt bárki belépett volna rögtön a kö-
vetkezõt kérte. Elindult hát a bál, de
hogy ne legyen a hangulat az elején oly
forró, megérkezett elsõként Bagaméri,
aki a fagylaltját még mindig maga méri.
Azaz mérte a zenebohóc elõtt, aki bár
hangszerén oly jól nem játszott, mégis
szívmelengetõbb látványt nyújtott, mint
a csúnya ördög, ki a sorok között grasz-
szálva, ijesztegette a nagyérdemût félel-
metes hatalmával. Szerencsére ha ör-
dög volt is, pokol nem, hisz belibbent a
kalapos kisasszony, ki ha az ördög ellen

nem is, az esõ vagy a félelmetes februá-
ri napsütés ellen bizony védelmet nyúj-
tó tökfödõt rakott minden, elsõ sorban
ülõ kobakjára. Ha pedig így jutott és ed-
dig a hõség ellen védekezett a tisztelt
publikum, hát majd megsült a követke-
zõ páros láttán, akik spanyol ruhában,
spanyol muzsikára ropták a spanyolos-
magyaros „járom-járom” táncot. Aztán
véget ért a meleg és mindenki szeme
láttára eleven nagyságban begyalogolt
egy karácsonyfa még épp idõben, febru-
árban, teljes díszben, zölden, két lábra
vágva. A karácsonyt múlatva jött a cow-
boy nagy kalapban és lám lasszójával
rögtön, ha lovat nem is, asszonyt mégis
fogott. A vadnyugati jó szokáshoz híven
nem kért õ, még csak nem is kérdezett,
csak lõtt és úgy látszott nem bakot, hisz

szép, igaz kissé már koros menyecskét
fogott. Állt a bál hát, még akkor is, ha a
„hejre” amerikait a világirodalom egyik
legcsúnyább, de legmelegebb szívû hõse
a notre dame-i toronyõr váltotta is.
Amerikából Franciaországba, végül visz-
sza kis hazánkba az operetthez: „Haj-
mási Péter, Hajmási Pál” – hangzott,
majd „hejj” de formás kis menyecske
érkezett. Neve: Hanna. Becézve:
Hannuska, vagy más néven Honti Han-
na, kit nem vert meg a mögötte érkezõ
Mátyás. No nem az Igazságos, hanem a
Ludas, ki háromszor adá vissza a köl-
csönt annak ki adta, csakúgy mint mi
ugye, manapság. De hogy könnyedebb
témára evezzünk, hát táncoljunk! Mit?
Kánkánt, melyet elõadott egy korosabb
hölgyecske, majd a báli forgatag mind-
egyik tagja a „szegycsontig a térdkalá-
csot” mímelve kicsit a zenénél tán las-

sabban, de táncra perdült végleg, ezzel
bíztatva a nagyérdemût, hogy példáját
követve a maskarák után most már tel-
jes valójukban foglalják el õk a táncpar-
kettet. A publikum jó kedvében nem te-
hetett mást, hát az álarcos tömeget fe-
ledve, megélénkülve felállt és kort meg
fájó derekat meg se kérdezve ropták-
ropták, míg megálljt nem parancsolt
egy érces hang. „Meglepetés!” – hang-
zott, mint az ukáz. Meglepetés volt pedig
bizony, hisz a balkán dallamára csak
úgy jött a banda, egy jókora cigánykara-
ván, kik magas kedvükben bizony még
italt is osztottak a nézõseregnek. A jó
hangulat pedig ez után nem lehetett
más, csak garantált és dallamos, hogy
további táncra is jusson még boldogság
egészen a tomboláig, ahol ki-ki magá-
nak, vagy épp másnak valót nyerhetett. 

Nagy  Attila  István

Sok fiatalt csábít manapság a mé-
dia látszatra csillogó világa. Arról áb-
rándoznak, hogy híres mûsorvezetõk-
ként köszöntik majd a nézõket, hall-
gatókat. Kovács Ákos azonban tisztá-
ban van a szakma törvényeivel: lépés-
rõl lépésre akarja meghódítani az
étert – innen Bábolnáról.

A fiatal mûsorvezetõvel a Szabad-
idõközpont moziterme melletti kis
stúdióban találkozunk. A falatnyi kis
helyiség zsúfolásig van monitorokkal,
keverõasztallal, mikrofonokkal. Szól a
zene, adás van. Ez a Stop rádió.

Kovács Ákos azt mondja: a rádió-
zás számára szerelem volt elsõ hallás-
ra. – Egy ismerõsöm Miskolcon indí-
tott egy internetes rádiót, amelyhez
mûsorvezetõt keresett, így otthonról
is bekapcsolódhattam a munkába –
kezdi történetét. – Az elsõ bejelentke-
zéstõl kezdve éreztem: ez a feszültség,
ez a világ az, ami nekem való. 

Késõbb saját rádióval próbálko-
zott, amelynek legjelentõsebb pontját
egy élõben sugárzott Náksi és
Brunnerrel készített adás jelentette.
Ekkor mindössze tizennégy éves volt!
Idõvel újabb rádiónál hallhatták
hangját, míg végül a bábolnai Stop
rádió ötlete megszületett. Ez utóbbi

nevét egy, az óvoda közelében látha-
tó, napszítta közlekedési tábla adta,
amely mellett Kovács Ákos naponta
járt haza. 

Az idõközben 17 évessé „örege-
dett” lelkes fiatalember maroknyi csa-
pattal – öt-hat „társadalmi munká-
ban” dolgozó rádióssal – szolgáltatja
naponta a híreket, a könnyûzenét és
természetesen a kívánságmûsort.
Hallgatottságuk egyelõre kis közössé-
gi rádióhoz mérten megfelelõ: 20 és
60 fõ között mozog. Céljuk, hogy ezt
a hallgatói kört kibõvítsék. 

–  Szeptemberben az ORTT frek-
vencia pályázatán szeretnénk indulni.
Amennyiben az Országos Rádió és
Televízió Testület feltételeinek megfe-
lelünk – 24 órás mûsoridõ, még több
munkatárs, még több mûsor –, úgy
15 kilométeres körzetben lehetne
fogni az adásunkat, ez pedig azt jelen-
ti, hogy elméletben akár 22 ezer em-
bernek sugározhatnánk – mesél ter-
veikrõl a mûsorvezetõ. 

A követelményeknek azonban
nem is olyan egyszerû megfelelni. A
jelenlegi stábtagok ugyanis egyelõre
nemhogy pénzt nem kapnak munká-
jukért, de a borsos zenei jogdíjakért
még õk fizetnek. A további mûsoröt-

letekhez tehát nemcsak megfelelõ
szakmai háttérrel rendelkezõ embe-
rekre van szükség, hanem a jelenlegi-
nél kicsit „izmosabb” anyagi háttérre
is.

Persze, a Stop netes rádió lévén,
már így is a világ bármely pontján
fogható. Így a stáb kapott már gratu-
láló üzenetet Ausztráliából és Kana-
dából is. 

A rádiózással „szerelembe esett” fi-
atalembert épp ez tartja mozgásban.
Mint mondja: adásban, minden meg-
szólalásakor lámpaláza van. Ám, úgy
véli, addig jó egy adó, amíg a mûsor-
vezetõben él a „mikrofonfrász”. – Hi-
ába van rossz napom, amikor világít
az adást jelzõ lámpa, jókedvû hangot
kell hallaniuk a hallgatóknak. Itt
nem számít, hogy hogyan áll a hajam,
vagy esetleg mackóalsó van-e rajtam.
Csak a barátságos hang a lényeg,
mert azzal másoknak is jó hangulatot
sugárzunk.

Úgy gondolja, azt a bizonyos szak-
mai szamárlétrát végig kell járni ah-
hoz, hogy minden fortély birtokába
jusson. Álma, hogy a Stop megyei
vagy térségi rádióvá nõje ki magát, és
onnan zenei szerkesztõ- mûsorvezetõ-
ként köszönjön be sok ezer magyar
otthonba. Mit is kívánhatnánk neki?
Sokáig tartó lámpalázat!

– bm –  

Batyus bál nyugdíjas módra

Szerelem elsõ hallásra
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Mágneses mezõ nélkül nem lenne
élet a földön. Úgy is nevezhetjük, hogy
ez az éltetõ erõ.

Ott, ahol mi most vagyunk , ahol
élünk, a Föld természetes mágneses
mezeje vesz körül minket.

Több ezer éve az ókori kultúrákban
felfedezték a mágneses tér gyógyító ha-
tásait. Kr. e. 200-tól már írásos feljegy-
zés is létezik , hogy a mágneseket gyó-
gyításra használták.

Amikor a 19. sz–ban felfedezték az
elektromágnesességet, új tudományág
alakult ki, mert kiderült, hogy a beteg-
ségek döntõ többségéért felelõs szív- ér-
rendszeri zavarokra az elektromágne-
sesség rendkívül gyógyítóan hat.

1998-ban fejlesztette ki a német
származású dr. Wolf A. Kaffka profesz-
szor azt a gyógyító elektromágneses me-
zõt, amely egyedülállóan képes szabá-
lyozni a test belsõ folyamatait , bioener-
getikai háztartását, és ezek által a szer-
vezet öngyógyító képességeit. Õ fejlesz-
tette ki a BEMER azaz Bio- Elektro-
Mágneses- Energia -Regu-lációt.

Ez egy egyedülálló terápiás módszer,
melynek lényege egy extrém szélessávú
impulzus. Ez az impulzus egy elektro-
mágneses mezõt hoz létre, mely a szer-
vezetben a mikrocirculációt jelentõsen
javítja.

A Bemer terápia segíti a szervezetet a
gyökfogók természetes képzésében. Tá-
mogatja  a regenerációs, gyógyulási fo-
lyamatokat, javítja a vérkeringést,
mikrocirkulációt, és erõsíti az immun-
rendszert .

Vitalitás, teljesítõképesség, egészség.
Ez a Bemer filozófiája.

Az , hogy mennyire fontos az egész-
ségünk, akkor tudatosul bennünk, ami-
kor elveszítjük.

Tudta, hogy kb. 100000 km- es érhá-
lózaton csörgedezik Önben a vére?

Tudja, mi történik, ha csak 1 km-en
keresztül megáll, vagy akadozik a vérel-
látás?

Ha ez a leállás a hajszálerekben, ka-
pillárisokban van, talán nem is érezzük.
Egy darabig. Bár a vérellátás nem min-
den, hiszen még rengeteg létfontosságú
folyamat zajlik a testünkben, azonban a
vérellátás nélkül minden más semmi.
Ha fáj valamink, ha egy szervünk meg-
betegszik, ha a bõrünkön furcsa elválto-
zásokat fedezünk fel és nem baleset kö-
vetkezménye, akkor általában valami-
lyen belsõ mûködési zavarra vezethetõ
vissza. E mögött pedig a sejtjeink anyag-
cserezavara áll, ami a sejtszintû ener-
giazavar következménye. Ennek egyik
elsõ észrevétlen tünete, hogy itt- ott leáll
a vér áramlása a hajszálerekben.

Ha sikerül itt a problémák gyökerei-
nél kezelni a bajt, ha sikerül visszaállí-
tani a helyes mûködést, akkor a szerve-
zetünk önmagát fogja meggyógyítani,

ugyanis a testünk így lett megalkotva.
Bizonyítottan már egyszeri 2 perces

kezelést követõen is 20%-kal javulni fog
a kapillárisok vérellátása. Ez annak kö-
szönhetõ, hogy a nemzetközi szabada-
lommal is védett, teljesen egyedülálló
Bemer impulzussal az eddig ismert
mágnes terápiákhoz képest 2000X haté-
konyabban és ezzel együtt természete-
sen sokkal gyorsabban érhetõ el a
gyógyulás, regenerálódás.

Ha otthon idõnként rendet rakunk a
lakásban, akkor miért ne tennénk ezt
saját testünkben is?

A mi esetünkben elvégzi ezt helyet-
tünk a Bemer.

Azt tudjuk , hogy az öregkori beteg-
ségekért fõleg az érfal megvastagodása,
rugalmasságának elvesztése és az érfal
periodikus mozgásának lassulása a fe-
lelõs.

A Bemer gyógyító mágneses mezeje
képes ezt az öregedési folyamatot lelas-
sítani. Kísérletileg igazolt , hogy 2 perces
kezelést követõen a rugalmas érfal
mozgás 20%-kal, a mikrocirculáció
25%-kal javul és a hatás 60 perc eltelté-
vel is megmarad.

A Bemer kezelés során néhány per-
cen belül tehát aktivizálódnak a test sa-
ját folyamatai, ez pedig végsõ soron a
szervezet valamennyi funkciójának ja-
vulásához és harmonizálásához vezet
.Javul tehát a vérellátás, különösen a
hajszálerekben, aktiválódik az anyag-
csere, serkentõdik a sejtmegújulás,
emelkedik a sejtek energiaszintje, csök-
ken a vérrögösödés hajlama, ellazul az
izomzat.

A Bemer jelalak igazolhatóan lénye-
gesen több frekvenciakomponenst tar-
talmaz, mint az eddigi jelalakok. Ennek
köszönhetõ a nagyon jó terápiás ered-
mény, a rövid terápiás idõ, Földünk
mágneses mezejével közel megegyezõ
nagyságú mágneses mezõ mellett.

Ezért nem ellenjavallt a készülék al-
kalmazása pl.:

fémbeültetés, pacemaker, terhesség,
epilepszia, tumor esetén sem.

A Bemer 3000 orvosi mûszerrel vég-
zett terápiát több, mint 36 országban
számos orvos , természetgyógyász hasz-
nálja nagy megelégedéssel. 

A Bemer pulzáló elektromágneses
mezõvel a legkülönbözõbb felhasználá-
si területeken lehet jó eredményeket el-
érni: különbözõ eredetû fájdalmak, vér-
nyomás problémák, magas vércukor-
szint, reuma, csonttörés, sebgyógyítás,
egyéb bõrproblémák, fülzúgás, fejfájás,
migrén, asztma, allergia, depresszió, al-
vászavar, csontritkulás, immunrend-
szer erõsítése, stressz, anyagcserezavar-
ok, prosztatabántalmak.

Összefoglalva tehát, hatására kitágul-
nak és rugalmassá válnak az erek, külö-
nösen a hajszálerek, javul a vérellátás,
javul a sejtek regenerációja, a szövetek-
ben megnõ az oxigén ellátottság, aktivá-
lódik az anyagcsere, lazulnak az izmok,
erõsödik az immunrendszer, harmoni-
zálódik a vegetatív idegrendszer, csilla-
podnak a fájdalmak.

A terápia preventív hatása révén az
egészséges felhasználóknak is segít az
egészségmegõrzésben és javítja a teljesí-
tõképességet.

A betegek részére pedig a Bemer a
gyógyuláshoz szükséges kezelés  hatásá-
nak fokozása és támogatása révén teljes
körû, kiegészítõ bázisterápiát nyújt.

Fábiánné  dr.  Tóth  Hedvig
gyógyszerész-természetgyógyász

A természetgyógyász tollából...

A BEMER terápiáról

KARDIREX  EGÉSZSÉGÜGYI  KÖZPONT
RREENNDDEELLÉÉSSII  IIDDÕÕ

TB által finanszírozott szakrendelések

Szakrendelés Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Belgyógyászat – – 9.00-12.00 – 9.00-13.00
Sebészet 15.00-16.30 – – 15.00-16.30 –
Szemészet 8.00-18.00 – – – –
Fül-orr-gégészet 14,00-15,00 – – 12.00-13.00 –
Ideggyógászat – 13.30-17.00 – – –
Urológia – – 11.30-13.00 – –
Nõgyógyászat 11.00-14.00 – – – –
Terhesgondozás – – – – –
Mozgásterápia 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-14.30 7.30.12.30
Fizioterápia 8.00-13.00 – 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00
Reumatológia – 8.00-15.00 – – –
Laboratórium 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 –
Ultrahang 8.00-10.00 – 10.00-12.00 –
Csak elõjegyzés alapján
Pszichiátria – – – 8.00-10.00 –
Csak elõjegyzés alapján, de érdeklõdjenek telefonon!

MAGÁNRENDELÉS (Csak  elõjegyzés  alapján)
Masszázs – 13.00-18.30 – 13.00-18.30 –

A  belgyógyászat,  szemészet,  ultrahang,  reumatológia  és  a  pszichiátria  csak  elõjegyés  alapján  mûködik,
idõpont  kérhetõ  telefonon

Tisztelt  Lakosok!
Szeretném tájékoztatni Önöket

a „Nép ügyvédje”- Jogi Segítség-
nyújtó Szolgálat tevékenységérõl.

A „nép  ügyvédje”  szolgálat a szo-
ciálisan  rászorulók számára egy
olyan jogintézmény, amelynek ke-
retében a hátrányos helyzetû ál-
lampolgárok –  peren kívüli és pe-
res ügyeiben – szakszerû  jogi  ta-
nácsadást  kaphatnak  jogaik  érvé-
nyesítése,  jogvitáik  megoldása  so-
rán a mindennapi megélhetést
érintõ kérdésekben (lakhatási,
nyugdíj, munka- és foglalkoztatási,
hatósági, közüzemi tartozás, bir-
tokháborítás, végrehajtási ügyek
stb.).

A támogatás rászorultsági kate-
góriákhoz igazodik. Pl.: azok jogo-
sultak, akik rendszeres szociális se-
gélyben, közgyógyellátásban, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben, stb. részesülnek. Ezek-
ben az esetekben az állam viseli a
jogi szolgáltatás díját.

A jogi  szolgáltatást  (tanácsadás,
iratszerkesztés) –határozat alapján
– közvetlenül a névjegyzékben  sze-
replõ  jogi  segítõk (ügyvédek, köz-
jegyzõk, jogi segítõi szervezetek)
nyújtják.

Bõvebb  tájékoztatást  és  a  támo-
gatás  igényléséhez  szükséges
nyomtatványokat az alábbi címen
és telefonszámon kérhetnek:

Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
2943, Bábolna Zrínyi M. u. 15.

Tel.: 06-34/ 368-467 
Farkas  Nikoletta

családgondozó
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Széles körben elterjedt tévhit,
hogy életet csak egy nõ adhat. Pe-
dig azok a férfiak, akik vért adnak,
s ezáltal megmentenek egy beteg
embert, ugyanúgy képesek az élet
adás csodájára, mint az asszonyok.
Nekik – a mindkét nembeli önzet-
len segítõknek – mondott köszöne-
tet a Magyar Vöröskereszt Bábol-
nai Szervezete.

Február utolsó péntekén csalá-
dias hangulatú összejövetelre gyûl-
tek össze azok, akik rendszeresen
adnak vért. „Karotokat nyújtottá-
tok beteg embereknek” – hang-
zottak Morovitz Józsfené köszöntõ
szavai. A Magyar Vöröskereszt Bá-
bolnai Szervezetének titkára azon-
ban beszédében megosztotta félel-
mét is a hallgatósággal. Mint mond-
ta, attól tart, ha ez a lelkes véradó
csapat „kiöregszik”, nem lesz, aki
ezt a humanitárius cselekedetet to-
vább folytassa. A fiatalok véradó
hajlandóságát ugyanis nem tartja
megfelelõnek.

Ennél optimistábban tekint a
megyei és a bábolnai helyzetre Zigó
Jana megyei koordinátor. – A vér-
adás motivációját abban látom,
hogy vért adni „lehet”, önként se-
gíthetek másokon. Ez a szándék
pedig Bábolnán és az ehhez hason-
ló aprófalvas területeken jelenleg
nagyon erõs. A kis közösségekben
még mûködik az összetartó erõ, a
családokon belül élõ hagyományok.
Megyei szinten már nem ennyire
rózsás a kép, de szûkebb hazánk – a
hullámzó véradókedv ellenére is –
teljesíti e tekintetben az elváráso-
kat. Éppen ezért a városok és köz-
ségek mellett rendszeresen szerve-
zünk üzemekben, gyárakban is vér-
adásokat, ahol a humánus fõnökö-
ket nem kell sokáig gyõzködni az
esemény fontosságáról – mondta el
Zigó Jana.

A rendezvényen vehették át a
tízszeres, húszszoros és harminc-
szoros véradók a Vöröskereszt em-
léklapját. A huszonötször, ötven-
szer, vagy hetvenötször karukat
nyújtóknak pedig ez alkalomból
oklevél és kitüntetés járt. Nagy taps
fogadta a „rangidõseket” – Kõvári
Jánost, Szõke Zoltánt, Varga Józse-
fet, Böröcz Józsefet és Zábrádi Já-
nost, akik félszáz alkalommal adtak
vért. Morovitz Józsefné vöröske-
resztes titkár külön kiemelte Kato-
na Lászlót, akinek százszoros vér-
adói tevékenységét az Országház-
ban ismerték el egy kitüntetéssel.

– bakos mónika - 

ÉLETET ADÓ FÉRFIAK ÉS NÕK

Csongrádi János huszonötszörös véradóMorovicz Józsefné köszönti a véradókat

Kata Tibor huszonötszörös véradó Alapi Tamás huszonötszörös véradó

Sebestyén Andrea huszonötszörös véradó Szarka József huszonötszörös véradó

Kõvári János ötvenszeres véradó

Szõke Zoltán ötvenszeres véradó

Tízszeres véradók:
Borsné Sági Emma, Homonnai Balázs,
Lengyel István, Martonosi Ferenc, Ráth
László, Sárközi Éva, Tánczos László
Húszszoros véradók:
Bognár Árpádné, Koczkás Lajos, Kozma
István, Marozsán Zoltán, Molnár József
Huszonötszörös véradók:
Alapi Tamás, Csongrádi János, Kata 
Tibor, Németh László, Rácz Lászlóné,
Sebestyén Andrea, Szarka József
Harmincszoros véradók:
Berta Sándor, Tornyos Ferenc
Negyvenszeres véradó: Zalka Zsolt
Ötvenszeres véradók:
Böröcz József, Kõvári János, Szõke 
Zoltán, Varga József
Hatvanszoros véradó: Czigány Károly
Hetvenszeres véradó: Zábrádi János
Százszoros véradó: Katona László
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A lovastorna legegysze-
rûbben úgy jellemezhetõ,
mint „gimnasztika lóhá-
ton”. Bár ma már elismert
nemzetközi sportág, de
egy korai nevelési metó-
dusból fejlesztették ki: így
szoktatták az újonc lovaso-
kat a ló mozgásához, és
így nevelték beléjük az
egyensúly és magabiztos-
ság érzetét. 

A lovastorna jó állóké-
pesség fejlesztõ és nyújtó
gyakorlatokkal szolgál,

ahogy magabiztosságot is
ad a lóháton.

A voltizsálás az egyesü-
letben két úton haladhat:
az egyik a versenysport, a
másik a tömegsport, ami-
nek célja a lóhoz és ezen
keresztül a lovassporthoz
juttatás.

A lovagláshoz viszonyít-
va olcsóbb voltizsálás
olyan gyerekeknek és fiata-
loknak is lehetõvé teszi a
lóhoz jutást, akiknek ki-
sebb jövedelmû szülei van-
nak. A voltizsálás összetett
mozgáslehetõségei csak-
nem az ember minden
testtáját igénybe veszik, a
növekedés idõszakában
sokféle ingerrel hatnak rá.

A lovaglással ellentét-
ben, a voltizsálónak nem
kell a lovon segítségeket
adnia, ez a futószárvezetõ
feladata. A lovas nincs

üléshelyzetbe rögzítve, ha-
nem mindenféle testhely-
zetben tanulhatja a ló moz-
gását. A lóval való közvet-
len kapcsolat megtapaszta-
lása nevelõ, gyógyító hatá-
sú is lehet.

Itt nincs általános érvé-
nyû korhatár. A kezdet szá-
mára nem az életkor, ha-
nem a magasság a mérték-
adó, összefüggésben a
rendelkezésre álló ló ma-
gasságával. Ennek ellené-
re, a fizikai és szellemi

érettségre való tekintettel, a
hat éves alsó korhatár aján-
lott.

A tömegsportként vég-
zett lovastorna mind a már
lovaglóknak, mind a telje-
sen kezdõknek jó lehetõsé-
get nyújt a korrekcióra, illet-

ve az alapozásra. Ugyan-
akkor lehetõséget nyújt ar-
ra is, hogy közösség elõtt
bemutassák tudásukat és
látványos, remek szórako-
zást nyújtó programmal
színesítsék a rendezvénye-
ket. 

VOLTIZS (voltige) - Lovastorna
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MÓRA  FERENC:
A  FURULYA

Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest
megyének, a szabadságharc idején pedig még ki-
sebb volt. Nem a háza volt kevesebb, hanem a
népe. Aki magabíró ember volt, az beállt honvéd-
nak. Asszonyokon, gyerekeken, öregembereken
kívül senki se maradt otthon a bogárhátú házacs-
kákban Annál nagyobb volt az ijedtség, mikor egy
reggel azzal szaladtak haza a kanászgyerekek a
mezõrõl: - Jön az ellenség! A vezérüknek retten-
tõ nagy szakálla van. Úgy lobog a szélben, mint a
zászló. Az asszonyok jajveszékelve tördelték a ke-
züket, s bizonyára már a jajgatásukkal elijesztik
az ellenséget, ha az öregbíró rájuk nem paran-
csol:

- Nem ürgeöntés lészen itt most, asszonyok,
hanem harc, háború. Ki-ki vaslapátot, sulykot
fogjon a kezébe, avval köszöntse a kisajtóban a
németet. Maga az öreg bíró is leakasztotta a szö-
grül a kaszát, s kegyetlen haraggal vagdosta vele
az orgonabokrokat, mikor egyszer csak meghar-
sant a trombita a faluvégen. - Uccu, mákos! - rik-
kantotta el magát a bíró. - Hiszen ezek a mieink!
Nem németek voltak azok, hanem a Damjanich
vörössapkásai. Lobogó szakállú vezérük maga
Damjanich tábornok. Útban voltak Bicske felé.
Oda várták vacsorára az osztrákot, s ugyan igye-
keztek, hogy le ne maradjanak a nagy dínomdá-
nomról, ahol acélgombócokkal, karddal muzsi-
kálnak. Azaz csak igyekeztek volna, ha a szeleiek
útjukat nem állják. De útjukat állták ám tyúkkal,
kaláccsal. A Templom tér zöld pázsitján terítettek
nekik. Ott telepedett le maga a tábornok is egy
fölfordított hordón, valami kõszentnek a lábánál.
Ott fogadta a szeleieket, akik mindenféle ügyes-
bajos dolgokban járultak eléje. A szelei bíró pél-
dául arra kért engedelmet Damjanichtól, hogy
odaadhassa az apai örökségét az osztráknak. -
Micsoda kelmednek az apai öröksége? - nézett
nagyot Damjanich a különös kérésre. - Német
Andrásnak hívnak. De én mától fogva Magyar
Andrásnak szeretném magamat hívatni. Damja-
nich jót nevetett a furcsa ötleten, s odafordult egy
öregasszonyhoz, aki már rég ott ácsorgott körü-
lötte:

- Mi járatban van, szülém?
Az meg nem egyebet kívánt, mint hogy közel-

rõl megnézhetné: igaz-e az, hogy a Damjanich
köpenyét rostává lyuggatták már a golyók?

- Biz igaz, lelkem - mosolygott a tábornok, s
poros, kerek köpenyét szétterítette a földön.
Csakugyan több volt azon a lyuk, mint a posztó.

Nem telt bele félóra, vagyont ért az a rossz kö-
pönyeg. Teleszórták a szelei asszonyok nyakba
való gyönggyel, ezüst fülbevalókkal, aranygyûrûk-
kel. Kinek mi drágasága volt, mind odahányta ra-
kásra.

- A hazának adjuk, fegyverre, katonára!
Az öregemberek ritkaságképpen tartogatott

ezüsthúszasokat, a gyerekek krajcárkákat dobál-
tak a köpenyegre.

- Van már hadi kincstárunk is - mosolygott a
tábornok, s érezte, hogy könnybe lábad a szeme.
S bizony még sírva fakad a háborúk kemény hõ-
se, ha egyszerre meg nem nevetteti valami.

Öreg vak koldus botorkált hozzája a templom
sarka felõl. Egyik kezében bot, avval tapogatta az
utat. A szájában furulya, azt sikoltoztatta a másik
kezével. Rongyos szûre sarkát egy lompos kutya
ráncigálta elõre, belekapaszkodva a fogával.

- Nini, az öreg Csiha be akar állni vörössap-
kásnak! - mondogatták a falubeliek.

A vak ember szomorúan mosolygott, kivette a
szájából a furulyát, és elõrenyújtott kézzel megál-
lott Damjanich elõtt.

- Szegény koldus vagyok - kezdte halk, fájdal-
mas hangon, mire a tábornok egy ezüstpénzt do-
bott a tenyerébe.

- Isten megáldja kendet!
Az öreg Csiha fakó orcája tûzbe borult. Szét-

nyitotta a tenyerét, s ujjai közül az ezüstpénz
csengve hullott a köpenyre. De most már a kol-
dus hangja is úgy csengett, mint az ezüst:

- Nem alamizsnáért panaszkodtam, uram.
Azért fáj a szegénységem, hogy én semmit sem
adhatok a hazámnak. Legalább tábornok úrnak
szeretnék valami emléket adni. Fogadja el tõlem
a kutyámat. A Guruj kutyát.

Az emberek kacagtak, a Guruj kutya neve hal-
latára gyanakodva hegyezte a fülét, Damjanich
maga is elmosolyodott:

- Jó ember, mit csinálna maga a kutyája nél-
kül? Én meg mit csinálnék vele a háborúban?

- Õ a legnagyobb kincsem. Jó szívvel adtam
volna. Egyebem sincs - motyogta zavarodottan
Csiha, s kibotorkált az emberek közül. A Guruj
kutya nem sértõdött meg a visszautasításra, in-
kább örült neki. Víg csaholással ugrándozta körül
a gazdáját.

A tábornok pedig fölkelt, és körüljárta pihenõ
hadát. Ahogy kerül-fordul egyet, megint elõtte áll
a vak koldus.

- Tábornok úr - mondta reszketõ hangon -,
legalább a botomat fogadja el. Nagyon szép bot.
Farkasfej van a végire faragva.

Azzal odanyújtotta a farkasfejes botot, amit
Damjanich szelíden hárított el magától:

- Nem fogadhatom el, jó öreg. Mire támasz-
kodnék azután, szegény világtalan? Nekem lesz
mire támaszkodnom, míg élek: jó kardom.

Ráütött kardjára, s a kardcsörrenésre a vak
ember ijedten rezzent össze.

- Pedig oly szép farkasfej. Érzem a kezemmel,
milyen szép lehet - botorkált odább szomorúan.

Hanem azért harmadszor is csak visszajött.
Most már szinte sírva könyörgött:

- Tábornok úr, legalább a furulyámat fogadja
el! Valódi kõrisfa. Csontnyaka van neki. A vége
egy kicsit meg van hasadva, de ha összeszorítja az
ember a kezével, nagyon szépen szól.

Abban a percben megdördült Bicske felõl az
ágyú. Damjanich kigyulladt arccal pattant a lová-
ra. A furulyát siettében a dolmánya alá dugta, ép-
pen a szíve fölé. S egy-két perc múlva már Bics-
ke felé robogott a serege élén. Vak Csiha boldog-
ságtól ragyogó arccal integetett utána:

- Adjon neki szerencsét a magyarok istene!
Adott is.
A bicskei csatában az ellenség elsõ golyója

Damjanich tábornokot találta. A csaták hõse hát-
razökkent a nyeregben. A másik percben már ki-
rántott karddal vágtatott elõre.

- Nincs baj, fiúk! - nyugtatta meg elsápadt
tisztjeit. - Csak megütött az az ostoba golyó, de
egyéb kárt nem csinálhatott. Megakadt valami-
ben.

Egy óra múlva vége volt a bicskei csatának. Az
osztrák fûbe harapott, vagy elinalt, mint a nyúl. A
vörössapkások kergették õket a tábori tüzek vilá-
gánál egy darabon.

Maga Damjanich fáradtan heveredett le a tûz
mellé. Ahogy ott könyököl, érzi, hogy valami töri
az oldalát.

- Ugyan mi lehet ez? - gombolta ki nagy kíván-
csian a dolmányát.

Vak Csiha furulyája volt. Csontnyaka széttörve,
benne a megakadt golyó. Az mentette meg aznap
a hadak oroszlánjának életét.

Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Ismét elérkezett a szép március, a tavaszt hozó hónap, és vele történelmünk egyik legdicsõbb napjának, 1848. március 15-ének ün-
nepe. Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. E nap 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabad-
ság utáni vágyát fejezi ki.

Mi történt 1848 március 15-én?
A bécsi forradalom híre ösztönzõ hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petõfi Sándorral, Jó-

kai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer
Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, vala-
mint Petõfi lelkesítõ költeményét, a Nemzeti dalt. Délután nagygyûlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer em-
ber jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petõfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal el-
fogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül gyõzött a forradalom. 

Emlékezzünk dicsõ eleinkre és történelmünk dicsõ napjaira Móra Ferenc elbeszélésével.
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SZAVAZUNK  –  VÁLASZTUNK?
Április 11-én hazánk életének nagy eseményére kerül sor. Mi, az ország lakos-

ságának szavazásra, választásra jogosult része – közel 8 millióan – megválasztjuk
az ország vezetõ testületét, az országgyûlést. Nagy esemény ez, és tegyük hozzá
mindjárt, hogy nagy felelõsség is. Kire szavazzunk? Kit válasszunk? Ajánlatok és
ajánlások is vannak, nem is kevesen. Egyes személyeket pártok és különbözõ
szervezetek ajánlanak, de vannak olyanok is, akik önmagukat ajánlják. Most szól-
junk arról, hogy mi milyen embert szeretnénk képviselõnek, és arról is, hogy má-
sok mit ajánlanak.

Mi azt szeretnénk, hogyha a képviselõnk – legyen az férfi vagy nõ – rokonszen-
ves, vonzó és barátságos egyén legyen. Tudjon jól magyarázni, ismerje a testületet
és az itt élõ lakosság körülményeit. Legyenek gazdasági és politikai ismeretei. Le-
gyen lelkiismerete, és érezze át, hogy mit várunk tõle. Gondjaink, problémáink
megoldásában segítsen, és ha kell, azt továbbítsa a felsõbb szerveknek.

Most is van, és az elmúlt évben is volt országgyûlési képviselõnk. Egy jó meg-
jelenésû, jó képességû férfi, aki korábban magas állami tisztséget is betöltött pld.
honvédelmi miniszter is volt. Ezen ismeretek és képességek birtokában jól tudta
segíteni a területen mûködõ önkormányzatokat is. Kár, hogy velünk, egyszerû
emberekkel, a választóival keveset találkozott. Újraválasztása esetén kérjük, hogy
ezen feltétlen változtasson.

Most nézzük meg a választással kapcsolatos kampány, illetve propaganda né-
hány érdekességét. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a politikai pártok egyike másika
a választási idõszakot arra használja fel, hogy a másik pártot illetve pártokat befe-
ketítse. Valamennyi ilyen megnyilvánulással nem tudunk foglalkozni, de a tanul-

ság kedvéért két pártot a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki  párt propagan-
dájának néhány érdekességét megemlítjük.

A kormánypárt egyik kiadványa elmondja, hogy például a nyugdíjak esetében
milyen sok jót tett a válság ellenére is. Ebben az évben korrekcióként 4%-kal
emelte a nyugdíjakat, korábban 50%-kal emelte az özvegyi nyugdíjat ezen kívül
biztosítja a nyugdíjak éves emelését. Ezzel szemben az ellenzéki párt, ha hatalom-
ra kerül, a mostani 83.000 Ft átlag nyugdíjat 70.000 Ft-ra csökkenti. Ezen kívül a
nyugdíjba menés korhatárát 70 évre emelné. (ezzel kapcsolatban megjegyezzük,
hogy ez lehetetlen és hihetetlen, miután hazánk férfilakosságának átlagéletkora
69 év.)

A legnagyobb ellenzéki párt egyik vezetõje, aki az Európai Parlament alelnöke
is, arról biztosítja a nyugdíjasokat, hogy hatalomra kerülése esetén a nyugdíjasok
biztonságát megõrzik, a tervezett nyugdíjpénztárak privatizációját (mely veszé-
lyezteti a nyugdíjak értékét) megakadályozzák. Nem követik azt a gyakorlatot,
mint a most hatalmon lévõ kormány, mely a 13. havi nyugdíjat elvonta és a nyug-
díjkorhatárt is felemelte. Az egy természetes dolog, hogy a pártok harcolnak a
nyugdíjasok szavazatáért. Ugyanis a választásra jogosult lakosság közel felel nyug-
díjas. Nem mindegy tehát, hogy kire szavaznak.

Megyénk 5 választó körzete közül mi a harmadikba, a kisbéri körzetbe tarto-
zunk. A szóban forgó két párt közül a kormánypárt jelöltjérõl már szóltunk õ
most ismét indul. A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje egy hölgy, aki 35 éves 2 gyer-
mek édesanyja és magas fokú iskolai végzettséggel rendelkezik, doktorátusa van.
Választási körzetünk ezen két jelöltjének jó egészséget és a jó munkát kívánunk.

Lakosságunktól azt kérjük, hogy valamennyien menjenek el szavazni és sza-
vazzanak meggyõzõdésük és lelkiismeretük szerint. Szakács  Ferenc

Aki járt már termékbemutatókon, tapasztalhatta,
hogy gyakran – tisztelet a kivételnek – erõszakosan,
sõt idõnként a hallgatóság egy-egy kipécézett tagját
megalázva próbálnak eladni mindenféle ’bóvli’ termé-
ket. A hirdetésekben gyakran különféle ’értékes’ aján-
dékokkal kecsegtetik az érdeklõdõket, amit nem rit-
kán aztán „elfelejtenek” odaadni. Az ilyen történetek
méltán háborítják fel a jóérzésû embereket akkor is,
ha nem õk voltak az áldozatok, ám a felháborodáson
kívül általában tehetetlennek érezzük magunkat.
Jakusné Udvardy Hedvig legutóbbi lapszámban megje-
lent, Nyugdíjas történet c. cikke késztetett arra, hogy
végiggondoljam, nem lehet-e valamit tenni ilyen és ha-
sonló esetekben. Jelen cikkben ezirányú töprengéseim
eredményét szeretném megosztani a T. Olvasókkal.
Szeretném elõrebocsátani, hogy írásom természetesen
nem tekinthetõ általánosan alkalmazható receptnek, a
konkrét lehetõségekrõl az adott ügy részleteit ismerve
lehet tanácsot adni. Célom inkább megmutatni, hogy
az a széles körben elterjedt nézet, miszerint ha valaki
valamilyen szerzõdést egyszer aláírt, attól többé nem
szabadulhat, nem feltétlenül és nem minden esetben
igaz. A jog ugyanis számos olyan helyzetet ismer, ami-
kor valamelyik szerzõdõ fél a szerzõdéses kötelezettség
alól részben vagy akár egészben is mentesülhet. Elõ-
ször is nem biztos, hogy az aláírt szerzõdés érvényes,
mert pl. valamely jogszabályba, vagy akár a jó erkölcs-
be ütközik. Az érvénytelen szerzõdés esetén lehetõleg
a szerzõdéskötés elõtti állapotot kell helyreállítani. Az
érvénytelenségnek egyébként két formáját ismeri jo-
gunk: a semmisséget és a megtámadhatóságot. Sem-
misség esetében az érvénytelenség abszolút, nincs
szükség annak külön megállapítására, azt a bíróság hi-
vatalból köteles figyelembe venni. A megtámadhatóság
esetében az érvénytelenséget külön meg kell állapíta-
nia a bíróságnak, amelyre csak akkor kerülhet sor, ha
a szerzõdés alanyai közül valaki erre irányuló kerese-
tet terjeszt elõ, és azt a bíróság megalapozottnak talál-
ja.

Feltételezem, hogy jelen esetben a megtámadható-
ság jöhet szóba, ezért a továbbiakban ezt kívánom be-

mutatni. A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény,
röviden Ptk.) a megtámadásra az alábbi esetekben biz-
tosít lehetõséget:

a) tévedés/ megtévesztés,
b) jogellenes fenyegetés,
c) a felek szolgáltatásainak feltûnõ aránytalansága,

vagy
d) tisztességtelen szerzõdési feltétel alkalmazása

esetén.
Az a), b) esetben a részletszabályokat a Ptk. 210.§-

a tartalmazza, azokat terjedelmi okból jelen cikk kere-
tében nem ismertetem.

A feltûnõ értékaránytalanságot a Ptk. a következõ-
képpen határozza meg: „Ha a szolgáltatás és ellenszol-
gáltatás között anélkül, hogy az egyik felet az ajándéko-
zás szándéka vezetné, a szerzõdés megkötésének idõ-
pontjában feltûnõen nagy az értékkülönbség, a sérel-
met szenvedõ fél a szerzõdést megtámadhatja.” A bírói
gyakorlat a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti
20%-ot el nem érõ különbséget még nem, a 40-50%-
ot meghaladót pedig minden esetben feltûnõnek te-
kinti. A kettõ közé esik a bíróság mérlegelési lehetõsé-
ge. Hangsúlyozni kell, hogy mindig az eset összes kö-
rülményeinek körültekintõ vizsgálata alapján lehet
csak eldönteni, hogy az értékkülönbség feltûnõen nagy
vagy sem.

Tisztességtelen az általános szerzõdési feltétel
(ÁSZF), illetve a fogyasztói szerzõdés kikötése, ha a jó-
hiszemûség követelményének megsértésével a felek-
nek a szerzõdésbõl eredõ jogosultságait és kötelezett-
ségeit egyoldalúan és indokolatlanul az egyik fél hátrá-
nyára állapítja meg. A feltétel tisztességtelenségét ön-
magában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos
vagy nem érthetõ. (Az ÁSZF és a fogyasztói szerzõdés
jogi fogalmainak elemzése ugyancsak meghaladná je-
len cikk terjedelmi korlátait.) 

A megtámadási okok nagyon vázlatos ismertetése
után szólni szeretnék még röviden a megtámadás
módjáról. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és
az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érde-
ke fûzõdik. A megtámadást a másik féllel írásban kell

közölni, majd ennek eredménytelensége esetén az
igényt haladéktalanul a bíróság elõtt kell érvényesíteni.
Lényeges, hogy a megtámadás joga megszûnik, ha a
megtámadásra jogosult a megtámadási határidõ meg-
nyílta után a szerzõdést írásban megerõsíti, vagy a
megtámadásról írásban lemond. A megtámadásra a
Ptk. határidõt ír elõ, amely egy év. Amennyiben azon-
ban a jogosult menthetõ okból nem tudja érvényesíte-
ni a megtámadáshoz való jogát, akkor az elévülési
idõn, azaz 5 éven belül ezt még mindig megteheti. A
megtámadási határidõ az egyes megtámadási okoktól
függõen különbözõ idõpontban kezdõdik meg.

A konkrét ügyre visszatérve, véleményem szerint és
AZ ÁLTALAM ISMERT KÖRÜLMÉNYEK ALAPJÁN az aláb-
bi következtetések szûrhetõk le:

- az, hogy az ajándékként bemutatott terméket kifi-
zettették, kimeríti a megtévesztés kategóriáját, 

- az pedig, hogy a termék nem felel meg az ígért
célnak, adott esetben szintén lehet megtévesztés,

- a szerzõdésfelbontás díjhoz kötése önmagában
nem jogellenes, ám amennyiben ez a mérték eltúlzott
vagy gyakorlása a fogyasztó számára túlzott terhekkel
jár, minõsülhet tisztességtelen feltételnek.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a bemutatott eszkö-
zök alkalmazása általában kockázatokat rejt magában:
pl. bizonyítási nehézségek adódhatnak, ez pedig azt
eredményezheti, hogy a bíróság elutasítja a kérelmün-
ket, és ráadásul ilyenkor a perköltséget is viselnünk
kell. Ebbõl is látszik, hogy a szerzõdéskötés elõtt és so-
rán tanúsítandó körültekintés nem mellõzhetõ. Ha pe-
dig már megtörtént a baj (aláírtuk a szerzõdést), és
úgy érezzük, hogy esetleg becsaptak minket, vagy tisz-
tességtelen eszközöket alkalmaztak velünk szemben,
kérjük ki jogi szakértõ segítségét. Ha azonban úgy tû-
nik, hogy érdemes perbe bocsátkoznunk, ne legyünk
restek küzdeni igazunkért, a minket megilletõ jogo-
kért; az igazságért folytatott harc érdekében ugyanis
ésszerû keretek között igenis érdemes vállalni a koc-
kázatot…

dr.  Veres  Zoltán

EGY „NYUGDÍJAS TÖRTÉNET” MARGÓJÁRA
Gondolatok a termékbemutatókon alkalmazott tisztességtelen eszközökkel kapcsolatban
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2010.  MÁRCIUS  15-ÉÉN
15 órakor MEGEMLÉKEZÉS és KOSZORÚZÁS

Ünnepi beszédet mond: 
dr. Horváth Klára polgármester
Közremûködik: Anonim Drámacsoport 
és a Bábolnai Általános Iskola énekkara
Helyszín: HÕSI KAPU

kb. 15.45 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: RÉGI TEMETÕ

kb. 16.15 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ

(Az  emlékmûhöz  kb.  16.10  órakor  indul  az  autóbusz  
a  Régi  temetõ  bejáratától.)

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves

Családját a

VI.  TIPEGÕ  
MEGYEI  GYERMEK

NÉPTÁNCFESZTIVÁLRA
a bábolnai Szabadidõközpontba

2010. március 20-án 14 órára 

valamint azt követõen 
a komáromi Garabonciás Táncegyüttes

mûsorára és táncházra.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 14. –  Vasárnap  11 óra
MÁRCIUS 21. –  Vasárnap  11 óra
MÁRCIUS 28. –  Vasárnap  11 óra - Virágvasárnap
ÁPRILIS 4. –  Vasárnap  11 óra - Húsvétvasárnap

Úrvacsora
ÁPRILIS 5. –  Vasárnap  11 óra - Húsvéthétfõ
ÁPRILIS 11. –  Vasárnap  11 óra

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

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

Kántorok:
Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra

Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; 

www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁRCIUS 21.  vasárnap 15 óra

ÁPRILIS 4. vasárnap - Úrvacsora
Igét hirdet:

IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;

http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
MÁRCIUS

7-én vasárnap 10.15 órakor szentmise 
- Nagyböjt 3. vasárnapja

14-én vasárnap 10.15 órakor szentmise 
- Nagyböjt 4. vasárnapja

21-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Nagyböjt 5. vasárnapja

28-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Virágvasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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Bábolnaiak és környékbeliek részére
angol oktatást vállalok, 14 éves kortól.

Érdeklõdni: +36-20-2167-541
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Mivel 18 éve vagyok az Önök bizal-
mából is országgyûlési képviselõ, me-
rem remélni nagyon részletesen bemu-
tatkoznom nem kell. Néhány hete a
szórólapom is eljutott Bábolna lakói-
hoz, bizonyára sokan vannak, akik végig
is lapozták. Megtudhatták, miért és
honnan érkeztem a választókerületbe,
amikor elsõ alkalommal választottak
meg országgyûlési képviselõjükké. Azt
is, hogy három felnõtt lányom és négy
unokám van. Õk a legfontosabbak, an-
nál is inkább, mert a világháború után
Losoncról Békéscsabára áttelepített
családom, szüleim és bátyám már nin-
csenek mellettem.

1992-ben idõközi választáson lettem
elõször képviselõ, azóta négyszer - eb-
bõl háromszor az elsõ fordulóban - kap-
tam bizalmat Önöktõl. A 18 év alatt po-
litikusként számos tisztséget töltöttem
be. Két ciklusban ellenzéki képviselõ-
ként dolgoztam, akkor is sikeresen kép-
viseltem a térség érdekeit. Négy évig
honvédelmi miniszter, a Fidesz-kor-
mány alatt a Nemzetbiztonsági bizott-
ság elnöke voltam. A Parlament mind-
két oldalán elismert képviselõként tar-
tanak számon. Az egyéni problémák in-
tézésétõl, a fejlesztésekhez szükséges
anyagi támogatások megszerzésén át, a
komoly gazdasági döntések eléréséig a
képviselõi munka számos területén van
gyakorlatom. Kiismerem magam a köz-
igazgatásban, az ahhoz tartozó bürokrá-
cia útvesztõiben. Ahogy mondani szo-
kás, nem kell megtanulnom, hogy a hi-
vatalokban merre nyílnak az ajtók, ki-
hez kell fordulni a különbözõ ügyek in-
tézésekor. A most befejezõdött négy
éves parlamenti ciklusban 21 törvény-
módosító indítványt adtam be, 47 alka-
lommal szólaltam fel. Nem tartozom a
kivonulós, a hallgatag, de a feleslegesen
szószátyár, magamutogató képviselõk
közé sem. Tudom, Önök azért küldtek
oda, hogy részt vegyek a törvényalkotó
munkában, és megalapozottan mondjak
véleményt. 

A képviselõi, politikusi megbízatáso-
mon kívül más munkám nincs. Elnöke
vagyok Nemeskürty István és Josef von
Ferenczy által 20 évvel ezelõtt alapított
Honvédelem és Társadalom Baráti Kö-
rök Országos Szövetségének, természe-
tesen társadalmi munkában.

2003 nyarán Bábolna várossá avatá-
sának ünnepségén köszöntõ beszéde-
met azzal kezdtem, hogy még csak né-
hány napja kapta meg Bábolna az elis-
merõ címet, máris az élen áll a megye

városainak sorában. Sokan értetlenül
néztek rám, ezért sietve hozzá tettem,
persze csak akkor, ha abc sorrendbe
rakjuk a városok neveit. Ács azóta város
lett, a városok megyei névsorban az élre
ugrott, de egy másik, a lakosság szem-
pontjából sokkal fontosabb rangsorban
- szerintem - továbbra is Bábolna vezet.
Az utóbbi négy évben egyetlen helyen
sem volt olyan dinamikus és céltudatos,
mindenekelõtt a település élhetõbbé té-
telét, a helyi lakosság érdekeit, a jövõt
szolgáló a fejlõdés, mint itt Bábolnán.

Visszatekintve az elmúlt ciklus alatti
képviselõi munkámra, örömmel mond-
hatom, terveim közül a legfontosabba-
kat sikerült megvalósítanom. Az egyik a
választókerületemben az iskolai oktatás
feltételeinek javítása volt. Büszke va-
gyok rá, bár nem tekintettem verseny-
nek, hogy a megyében a hozzám tartozó
települések önkormányzatai fordíthat-
ták a legtöbb pénzt négy év alatt iskolák
építésére és felújítására. Összesen 3,2
milliárd forintot. A Bábolnai Általános
Iskola felújításának költsége ebbõl 240
milliót tesz ki. Sok ez vagy kevés? Ezt
legkönnyebb úgy megérteni, ha lefor-
dítjuk a családi gazdálkodás számaira.
Ha egy családban havonta 240 ezer fo-
rintot visznek haza, ami átlagban ma-
napság jónak mondható, a bábolnai is-
kola felújítás ezer ilyen jövedelmû csa-
lád egy havi pénzébõl jönne össze. Ha
ugyanezt a választókerületben felhasz-
nált összegre számolnánk ki, több mint
13 ezer család egy havi jövedelme adná
ki. Nagyon sok pénz. De nem is ez a leg-
fontosabb. Sokkal inkább az, hogy a

boldogulásra esélyt adó tudás megala-
pozásához minden gyereknek olyan jo-
ga van, vagy kell, hogy legyen, mint az
ételhez vagy az egészséghez. A minõsé-
gi oktatás a legfontosabb eszköz arra,
hogy segítse a gyerekeket a kitörésben
és a felfelé jutásban. Ha az oktatási
rendszerünk végre mindenkit felfelé
emel, akkor azzal az egész ország is fel-
emelkedik. Ezért döntõ jelentõségû a
közoktatás megújítása, a szükséges fel-
tételek megteremtése. Ezt tesszük itt,
Bábolnán is.

Másik tervem az egészségügyi ellátás
javítása volt. Már kipipálhattam volna
ezt a feladatot azzal, hogy ez is rendben
van, hiszen három éve 2,2 milliárd fo-
rintért új kórház és szakrendelõ épült
Kisbéren. Sõt, amikor a Parlament a
kórházak aktív ágyainak számáról dön-
tött - mindnyájan emlékszünk, hogy a
csökkentés volt a cél - alapvetõen sike-
rült megõriznünk a megyében lévõ kór-
házak pozícióit. Köztük a bábolnaiak
számára fontos komáromi kórházét is,
ahol öt osztályon, 109 aktív ágyon folyik
a gyógyító munka. Ehhez törvénymódo-
sító javaslatom jelentõsen hozzá járult.
De ha ezzel intézném el ezt a kérdést,
becsapnám Önöket és magamat is. A
kórházi ellátás mellett ugyanis a házior-
vosi és szakrendelõi ellátást is nagyon
fontosnak tartom. Hogy mindenki, aki
jogosult, rendezett körülmények között
találkozhasson a háziorvosával, vagy az-
zal a szakorvossal, akihez a problémája
tartozik. Ebben is elõrelépett Bábolna.
102 millió forintért újult meg az Egész-
ségügyi Központ. A választókerületem
többi 27 településén volt ahol új házior-
vosi rendelõt épült, több helyen felújí-
tották a régit, van ahol gyógyszertár is
nyílt. Csépen és Hántán hamarosan új
rendelõ építése kezdõdik. Összességé-
ben tehát nincs „fehér folt” ezen a terü-
leten sem a választókerületben, ami
szintén az elmúlt évek eredményének
tudható be. 

Hatodszor indulok a képviselõválasz-
táson. Tudom, hogy Bábolna lakói isme-
rik és elismerik eddigi munkámat.
Tenniakarással, segítõ szándékkal az
Önökért, választókért érzett felelõsség-
gel készülök a választásra. Az elkövet-
kezõ négy évre is felajánlom tapasztala-
taimat, elkötelezettségemet települé-
sük, és az Önök gyarapodásának érde-
kében.

Keleti György 
országgyûlési képviselõ jelölt

Nincs „fehér folt” a választókerületben

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Kérem, mielõtt politikáról be-
szélnénk, mondjon néhány szót
magáról!

Budapesti bölcsészkaron végez-
tem 1998-ban, magyar-történelem
szakon, majd a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán jogászként, 2008-ban
a Pécsett családjogi szakjogász
diplomát szereztem, ugyanebben
az évben közigazgatási szakvizsgát
tettem. Az egyetem elvégzése után
tíz évet tanítottam, jelenleg a köz-
igazgatásban dolgozom.

Immár tíz éve élek boldog házas-
ságban. Két srácot nevelünk, fér-
jemmel és családommal Bokodon
élünk.

Ön sikeres szakmájában és
boldog családanya. Mi készteti
mégis arra, hogy politikai szere-
pet vállaljon?

Én a pénzvilág szolgálata helyett
az emberek szolgálatát választot-
tam eddig is. A politikai pálya nyil-
ván másfajta szolgálat, de ez is
pusztán „csak” szolgálat. A politika
nem más, mint közös ügyeink iránt
érzett felelõsségünk. Ezért köteles-
ségem élni a megszerzett tudással
és mások javára használni azt. 

Az megnyugtató, hogy a vá-
lasztókörzetben él, így ismeri a
problémákat. Oroszlány, Kisbér
és Bábolna térségében van bõ-
ven belõle. Melyek megoldását
tartja legsürgetõbbnek?

Az eddig beérkezõ több ezer
kérdõív feldolgozása megerõsítette
bennem, hogy a legégetõbb prob-
léma a közélet tisztaságának, a
közbizalomnak a helyreállítása.
Mind Bakonyalján, mind Oroszlány
térségében 11 %-ot meghaladó a
munkanélküliség, a választókerü-

letben 5.000 embernek nin-
csen munkahelye, jövedel-
me, a mindennapi megélhe-
tésért küzd. Sok a vidéki kis-
nyugdíjas, még a szociális
szolgáltatások segítségével
is nehezen él, fõleg ha még
azt is csökkentik.

A Bábolna Rt-nél az Álla-
mi Számvevõszék vizsgálata
szerint súlyos tízmilliárdok
tûntek el. Megtudhatjuk-e
valaha, kik a felelõsek ezért,
és hová tûnt a temérdek
pénz és vagyon?

Sajnos több mint egy év telt el a
felszámolás elrendelése óta, így jo-
gi lépések köre jelentõsen leszû-
kült. Természetesen megvizsgáljuk
majd, mit tehetünk a törvényesség
betartásával. Fontosnak tartjuk,
hogy ott, ahol törvénytelenség gya-
núja felmerül, ne lehessen „meg-
úszni” a jogos büntetést, de talán
ennél is fontosabb, hogy igyekez-
zünk munkahelyeket teremteni, hi-
szen ha jól tudom, a 20 hektáros
ipari parkban még 19 ha üres. A
válság még nem ért véget, ezért
igen fontos, hogy a meglévõ beru-
házásokat elsõsorban helyi, illetve
magyar vállalkozók végezzék.

Kié lesz a bábolnai föld?

Örömmel hallom, hogy a
Ménesbirtok nyolcévi huzavona
után végre jogszerû haszonbérlõje
lesz az általa használt termõföld-
nek. Felvetõdik a kérdés, ki a fele-
lõs azért, hogy ez alatt a nyolc év
alatt sem nemzeti, sem uniós támo-
gatást nem kaphatott a társaság.

A FIDESZ-KDNP célja, hogy
megakadályozza a multinacionális
cégek spekulációs célú földvásár-
lását, és elsõsorban a helyben lakó
gazdálkodók jussanak a termõföld
bérletéhez, ezzel is növelve a vidék
lakosságmegtartó képességét.

Bábolnán a felszámolás után a
vagyon és a föld eltûnt, maradt
közel 10 hektárnyi hígtrágya.

Nyáron bûz és légy az úr, fõleg a
Banára vezetõ út melletti város-
részben.

A kérdés feltehetõen felveti a fel-
számoló, illetve a szennyezést hát-
ra hagyó társaság felelõsségét. Tar-
tok tõle, hogy a környezetszennye-
zés megszüntetésének több száz-
milliós költségét az államnak és az
Önkormányzatnak kell vállalni. 

Lesz fürdõ Bábolnán?

Örülni kell mindennek, ami épült,
még akkor is, ha Bábolna lakossá-
ga a sokszor megígért termálfürdõ
beruházásra vágyott. A sajtóból tu-
dom, hogy az MNV Zrt. éppen né-
hány hete mondta fel a várossal a
szabálytalanságok miatt a termál
beruházási célra biztosított földte-
rület haszonbérleti szerzõdését, te-
hát ha lenne beruházó, akkor is sok
mindent elölrõl kell kezdeni

Mikor találkozhatnak Önnel a
bábolnai választópolgárok?

Az igazi döntés a választók kezé-
ben van. Felelõs állampolgár az,
aki tájékozódik, tudatosan dönt, és
él választójogával. Erre bíztatok
mindenkit!

Ez év április 11-én választunk. Czunyiné, dr. Bertalan
Judit, a FIDESZ-KDNP jelöltje. Vele beszélgettünk.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉSFIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Személyesen március
19-én 18 órakor a Bá-
bolnai Szabadidõköz-
pontban!
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Felemelõ pillanat elõtt álltak a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola
végzõs tanulói, amikor február elején mel-
lükre került a díszes kitûzõs szalag.

Minden rossz emléket elfeledtet a készü-
lõdés izgalma, a közös éneklés, és az emlé-
kek felidézése. Ekkor döbben rá mindenki,
hogy már csak fél év, és elválnak majd a ta-
nulók útjai.

A szalagavatás egyszerûbb formáját vá-
lasztották az idei évet záró lótartó- és te-
nyésztõ végzõs hallgatók, de a diákhagyo-
mányok mozzanatát õk is izgalommal vár-
ták.

A Himnusz közös eléneklése után Koós
Zsófia 11. évfolyamos tanuló köszöntötte a
megjelent vendégeket, és a szalagtûzésre
felsorakozott tanulókat. Majd ezután
Rozmán Ferenc osztályfõnök tartott ünnepi
köszöntõt, ahol felidézte a tanulókkal töl-

tött közös emlékeket, és utalt a hagyomány
eredetére.

Megtudhatták a diákok, hogy a szalag-
avatás szertartása hosszú múltra tekint vis-
sza.

Ez a ceremónia is Selmecbányáról szár-
mazik, mint megannyi diákélettel kapcsola-
tos szokás. Ott még Valétálásnak nevezték.

A diákok tanulmányuk utolsó félévén
váltak jogosulttá, hogy viseljék a szalagot. 

Napjaink szalagavatója nagy mértékben
hasonlít a régi idõk Valétatûzésére.

Régen szalagszenteléssel kezdõdött a
mûsor, ami egy sötétülõ teremben zajlott,
és a diákok tûzték fel maguknak a szalago-
kat. Ezek általában tenyérnyi nagyságú, zöl-
des árnyalatú, selyembõl készült szalagok
voltak.

Kétféle valétaszalag létezett: az egyik rö-
vid karszalag aranyrojtokkal, míg a másik
monogrammal és évszámmal került a diá-
kok vállára.

A valétamenetet általában a legidõsebb
diák nyitotta, aki egy hosszú botra kötözött
tölgycsokrot vitt, a többiek pedig tölgyleve-
let helyeztek a kalapjuk karimájára.

A többi diák, kiknek volt még pár lehú-
zandó évük, fáklyás menetként kísérték a
végzõsöket. 

Ez a menet a városkapuig tartott, ahol
jelképesen seggberúgták a végzõsöket, tu-
datván velük, hogy semmi keresnivalójuk
nincs többé az intézményben.

A diákok innen egyenesen a vigadóba
vonultak, ahol grandiózus bál zárta az ün-
nepség végét.

A szalagtûzés elõtt Horváth Alexandra
köszönt el a tanulók nevében, majd az osz-
tályfõnök tûzte fel a 11. évfolyam tanulói ál-
tal készített szalagokat.

A mûsorban közös éneklés következett,
amit a végzõs diákok színvonalasan adtak
elõ. Az alkotókedvû fiatalok fényképfelvé-
telekkel megörökítettek mindennapjaik
eseményeit, melyekhez „személyre szabott”
feliratokat is készítettek. A képsorok mo-
solyt fakasztottak a meghívott vendégek és
a fiatalok arcára is.

Ilyen események kapcsán gyõzõdhetünk
meg arról, hogy a szakmájukon kívül hány-
féle adottsággal rendelkeznek az osztálytár-
sak. Pl. kisfilmkészítés.

A régi hagyomány szerint a végzõsök
mulatsággal zárták az ünnepséget, ami nem
maradt el most sem, mert a „Bástya Sörö-
zõ” adott otthont a közös szórakozásra.

A végsõ búcsúzásig még lesz idõ az emlé-
kek felidézéséhez, de hamarosan elérkez-
nek a vizsgákra való felkészüléshez is. Eh-
hez kívánunk sikeres munkát.

Bierbauer Imréné

DIÁKHAGYOMÁNY ÕRZÉSE A „PETTKÓBAN”
„A gyerekkor - a vak igazság korszaka, az ifjúság - a tisztán látó hibáké, illúzióké. 

Ifjúságért ne ítéljünk meg” (Cvetajeva)
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Egyre több az olyan fiatal, akik akár
szervezett iskolai formában, akár a csa-
ládjukkal felkeresik a téli sportolásra al-
kalmas helyszíneket. A februárban zajló
„Téli Olimpia” adásainak megtekintése
kapcsán a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképzõ Iskola és Kollégium fiataljai
azzal a kéréssel fordultak az iskolaveze-
téshez, hogy szervezzünk számukra
egy-két alkalommal korcsolyázási lehe-
tõséget. Az igények felmérésekor derült
ki, hogy a fiatalok nemcsak a lovas sport
iránt érdeklõdnek, hanem nagyon so-
kan tudnak korcsolyázni és síelni is.

Az iskolavezetés támogatta a tanulók
kérését, így 35 fõvel elindultunk a gyõri
mûjégpályára a „jeges” megpróbáltatás-
ra.

Ennek kapcsán szeretném röviden
bemutatni a korcsolyázás történetét:

A korcsolyázás kialakulásának idõ-
pontját nem tudjuk pontosan meghatá-
rozni. A régészeti leletek szerint a kez-
detek egészen a korai kõkorszakra tehe-
tõk. A kezdetleges korcsolyák sem alak-
jukat, sem anyagukat nézve nem ha-
sonlítottak a mai korcsolyákhoz. Csont-

ból készültek, és általában a rénszarvas,
illetve a ló lábszárcsontjait használták
éles szélük miatt. Eleinte nem rögzítet-
ték a lábukhoz, csak a csont redõs ér-
dességén tapadt meg a talpuk, majd a
csontot több helyen átfúrva, bõrszíjak-
kal rögzítették a lábukra. A korcsolyázás
kezdetétõl a középkorig csupán egy kor-
csolyát használtak, a másik lábukkal
lökték magukat. Egyes források szerint
botokkal hajtották magukat. A közép-
korban megjelentek a fából készült kor-
csolyák is, melyek foglalatába késõbb
már vasdarabot is ültettek. A fakorcso-
lyákat sokáig, még a XIX. században is
használták. Ezek közül nagyon népsze-
rûek voltak a hosszan hajlított orrúak,
amelyek nagyon hasonlítottak az akkori
divatú lábbelikhez.

A XIX. század közepén megjelentek
az elsõ, teljesen fémbõl kovácsolt kor-
csolyák, majd az elsõ ipari gyártású
acélkorcsolyák is.

Az európaiak elõtt mutatta be az elsõ
csavarokkal cipõre erõsíthetõ korcso-
lyáját egy amerikai mûkorcsolyázó,
Johnson Heinz.

Az évek folyamán, sokféle korcsolya-
típus alakult ki, attól függõen, hogy mi-
lyen célból használták õket. A mûkor-
csolyázók egy darab, jó minõségû acél-
ból gyártott és a spiccén rovátkolt kor-
csolyát használnak. A jégkorongozók rö-
videbb, ívesebb, kerek spiccû acél-éles
korcsolyát használnak. A gyorskorcso-
lyázók ún. gyorskorcsolyázó késeken
versenyeznek, mely korcsolyák alacso-
nyabb szárúak és hosszabb egyenes él-
lel vannak ellátva, ami megkönnyíti a
nagy sebességû, hosszú csúszást.

A korcsolyákat eredetileg közlekedé-
si eszköz gyanánt használták azon vidé-
keken, ahol huzamosabb idõre nagyobb
vízfelületek – tavak, folyók – fagytak be.
A korcsolyáról szóló legrégebbi adatok
az északi országokból származnak,
ahonnan kiindulva terjedt át más orszá-
gokba. Hollandia volt az elsõ ország,
ahol a korcsolyázást nem csak mint
közlekedési formát, hanem mint szóra-
kozást is alkalmazták, hiszen ideális le-
hetõséget nyújtott télen – a vastag jég
borította holland csatorna-, és kanális
hálózat.

Tudomásunk van arról is, hogy már
a középkorban is rendeztek itt verse-
nyeket, sõt különféle játékokat is ját-
szottak a jégen. Az egyik legnépszerûbb
a “Kolven” játék volt, ahol hajlított bo-
tokkal labdát hajtottak 2 csoportra oszt-
va. Ez lehetett a jégkorong, illetve a
görhoki elõdje.

A múlt század második felében a
korcsolyázás három irányba vált szét.
Azokban az országokban, ahol fõleg
közlekedési eszközként szerepelt (Svéd-
ország, Norvégia, Finnország), ott a ver-
senyszerû gyorskorcsolyázás terjedt el,
míg azokon a vidékeken, ahol hiányzott
a természetes jég, a mûkorcsolyázás és
a jégkorong alakult ki ( Hollandia, Nagy-
Britannia, USA, Canada ).Vélhetõen a
jégkorcsolyázásból alakult ki a mai gör-
korcsolya.

Lehetséges, hogy az elkövetkezõ Téli
Olimpiákon nemcsak 16 magyar spor-
toló képveseli hazánkat, hanem a lova-
sokból is lehet táncos?

Köszönöm a diákok nevében az isko-
lavezetés támogatását,  a tanulóknak
pedig a kezdeményezõ ötletet.

Bierbauer  Imréné szervezõ

Február 1-jétõl a Pettkó-Szandtner Ti-
bor Lovaskollégium és Szakiskola is be-
kapcsolódott abba az ösztöndíjprogramba,
amely a hiányszakmák tanulóit kívánja tá-
mogatni. Az Útravaló elnevezésû kezde-
ményezés célja, hogy a munkaerõpiac igé-
nyeinek jobban megfelelõ, képzett szak-
emberek kerüljenek ki az iskolapadokból.

Pelczéder Zoltán, az intézmény igazga-
tója szerint ez komoly fegyvertény, hiszen
országos szinten mindössze huszonnégy,
régiónként pedig tíz szakma tartozik a ki-
emelten támogatandók közé. Bábolnán –
a Közép-Dunántúli régióból egyedüliként
– a lótartó- és lótenyésztõ szakon tanulók
részesülhetnek az ösztöndíjban.  – Február
1-tõl a tizenegyedik és tizenkettedik évfo-
lyamos diákjaink közül a 2,51-os tanulmá-
nyi átlagot meghaladók egységesen tízezer
forintot kapnak havonta, szeptembertõl

pedig az eredménytõl függõen ez jóval ma-
gasabb összeg – akár harmincezer forint -
is lehet. A kezdeményezés lényegét abban
látom, – mondta el kérdésünkre az intéz-
ményvezetõ –, hogy iskolánk száznegyven-
hét tanulójából papíron negyvenhárom
minõsül hátrányos helyzetûnek. Ám, a va-
lóságban ennél többen vannak, így rajtuk a
programon keresztül segíthetünk. 

A meglehetõsen alacsonyan meghúzott
tanulmányi szintet nem érzi problémának
az igazgató, mert ahogy kifejtette: ezzel
valószínûleg egy jelképes határvonalat kí-
vántak meghatározni a program életre hí-
vói. Véleménye szerint az igazi motiváló
erõt a jövõ tanévtõl beinduló, átlaghoz iga-
zított ösztöndíj jelenti majd. A gondot te-
hát nem a szakoktatás színvonalában látja,
sokkal inkább a támogatottak körének le-
szûkítésében. – Jobban ösztönözhetnénk a

nyolcadik osztályosokat arra, hogy hiány-
szakmát oktató középiskolában helyez-
kedjenek el, ha már kilencedik évfolyam-
tól kezdve részesülhetnének jó osztályza-
taikért cserébe a havi néhány tízezer forin-
tos összegben – nyilatkozta lapunknak
Pelczéder Zoltán. 

A Magyar Állam által finanszírozott
ösztöndíjprogram nemcsak a diákok tanu-
lását, de a hiányszakmákat képzõ intézmé-
nyek pluszmunkáját is honorálja. Így az is-
kolák pénzkezelését központi alapból fi-
nanszírozzák, de azt a pedagógust is dotál-
ják, aki a fent említett 2,51-es átlagnál
rosszabbul teljesítõ tanulóknak felzárkóz-
tató foglalkozást tart. A témában megszó-
laltatott intézményvezetõ büszkén jegyez-
te meg: iskolájában ötször annyi diák jogo-
sult az állami ösztöndíjra, mint ahányan
most elesnek tõle. Jövõre pedig bízik ben-
ne, hogy ez az arány még tovább javul. 

- bakos mónika -  

Útravaló a jó jegyekért

„KORCSOLYÁZÓ LOVASOK!”
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ALSÓS
FARSANG
A farsang évszázadok óta

tartó és évenként ismétlõdõ
ünnepsorozat. Az ünneplés
vidámsággal kezdõdik, majd
a böjttel ér véget. A népszo-
kásokban a tél és a tavasz
küzdelmét jelenítik meg. A
maskarába öltözött emberek
igyekeznek minél nagyobb
zajjal, játékokkal elûzni a te-
let.

A szokást követve mi is
megrendeztük a hagyomá-
nyos farsangi mûsorunkat. A
köszöntõt követõen a Csepe-
redõk fiatal táncosai adtak
elõ egy rendhagyó jelmezes,
vidám táncot mindannyiunk
örömére.

Ezt követõen az alsós osz-
tályok ötletes, változatos jel-
mezekben vonultak fel a
színpadra, ahol egy rövid
verssel mutatkoztak be. A
fõnyereményt - a tortát- az 1.
b osztály tanulói nyerték.

A felvonulás után rendha-
gyó módon játékos felada-
tokkal tettük próbára a gye-
rekeket. A legjobban tánco-
lók mérhették össze ügyessé-
güket, bátorságukat a szín-
padon. A nebulók nagy lel-
kesedéssel vettek részt a ve-
télkedõkben. Volt itt
lufifújás, gyöngyfûzés csu-
kott szemmel, szívószállal
pattogatott kukorica áthe-
lyezése, lufitánc …

Nemcsak a gyõztesek, ha-
nem minden szereplõ apró
ajándékkal gazdagodott a
feladatok után.

A játékokat követõen ke-
rült sor a tombolahúzásra. A
szülõk támogatásával együtt
rengeteg értékes, hasznos
ajándék talált gazdára.

A mulatság zárómeglepe-
tését a közös táncot követõ-
en a farsangi fánk elfogyasz-
tása jelentette, amit az isko-
la konyháján készítettek el.

Kellõen vidám és zajos
mûsorunkkal remélhetõleg
messzire ûztük a telet.

Pillérné Fekete Andrea



MESEVETÉLKEDÕ
A 2009/2010-es tanévben immár tizennegyedik alkalommal in-

dult útjára az Országos Mesevetélkedõ. Február végén a harmadik
fordulóra, a körzeti versenyre került sor a Bábolnai Általános Isko-
lában. A rendezvénynek a decemberben átadott multifunkcionális
terem adott otthont. A két helyi alsós csapaton kívül még kilencen
versenyeztek:  Ácsról a  

Jókai és a Gárdonyi iskolából, valamint Kocsról a  Vincze Imre
iskolából érkeztek a vendégcsapatok.

A harmadik és negyedikes tanulókból álló négyfõs csapatoknak
tizenkét mese ismeretébõl kellett összemérni tudásukat. A felada-
tok megoldását öttagú zsûri értékelte. 

A tizenegybõl hat csapat jutott a területi döntõbe.

A továbbjutott csapatok:
I. Füles Baglyok – Bábolna (Lincz Brigitta, Bujáki Bálint,

Mátyás Kata, Panák Zsófia)
II. Ferrari – Gárdonyi Géza Általános Iskola
III. Mesecsokor – Kocsi ÁMK Vincze Imre Ált. Isk.
IV. Vízipók – Jókai Mór Általános Iskola
V. Mesegirls – Bábolna (Bognár Lilla, Bozori Bianka,

Kelemen Kitti, Rózsahegyi Franciska)
VI. Csizmás Kandúr – Gárdonyi Géza Ált. Isk,
A gyerekek izgatottan várják az újabb négy mesét és a területi

fordulót. 
Gratulálunk! További sikeres szereplést kívánunk csapataink-

nak.
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A FELSÕSÖK
FARSANGJA
2010.február 12-én, pénteken

tartottuk iskolánkban a felsõs
farsangi bált. A mûsor 16 óra-
kor vette kezdetét az új mûvé-
szeti termünk színpadán, ahol a
9 felsõs osztály közül 6 (5.a, b,
6.a,b, 7.b, 8.a) mutatta be pro-
dukcióját. A résztvevõ osztá-
lyok szinte mindegyike a nép-
szerû “Csillag születik” címû
mûsorral, valamint annak paró-
diájával (“Hullócsillag szüle-
tik”) készült, kivéve az 5. a-so-
kat, õk egy rövid, aranyos törté-
netet adtak elõ a bölcs bagoly-
ról, illetve a 8.a-sokat, akik vic-
ces, zenés mûsorukkal meg is
nyerték a fõdíjat, mely egy szép
torta volt. A képzeletbeli dobo-
gó 2. helyét a 7.b, 3.helyét az
5.b,osztály foglalta el. A közön-
ség nagyon élvezte minden sze-
replõ osztály produkcióját, ta-
nulóink igazán ügyesek voltak.
A mûsor után következett a
tombolahúzás, melyen sok ki-
sebb-nagyobb ajándék talált
gazdára. Az idei farsangot is a
várva-várt disco zárta, diákjaink
7 óráig táncolhattak az aulában,
közben aki megéhezett, a klub
elõtt zsíros kenyeret és teát fo-
gyaszthatott, illetve az iskolai
büfé is nyitva tartott.

Kovács Judit
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Az óvodás korú gyermekek számára nehéz idõszak a tél. Moz-
gásterük nincs arányban a mozgásigényükkel, és a hosszú bezártság
is csak ront a helyzeten. 

A mi dolgunk, óvónõké, hogy ezeket a fagyos, egyhangú napokat
megtöltsük számukra csupa-csupa izgalommal, játékkal, kalanddal. 

Óvodánkban ünnepelhetõ jeles napok egyike, a farsang. Minden
jeles napot egy hosszabb elõkészülettel vezetünk be, amelyhez vál-
tozatos tevékenységeket, programokat próbálunk biztosítani. 

A farsang a vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig tartó idõ-
szak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok népünnepélyek jellemeznek. 

A karácsonyi dekoráció elcsomagolása után mi is hamarosan
megkezdtük az elõkészületeket a farsangra. Minden csoportban
elõkerültek a lampionok, szerpentinek, lufik, színes dekorációk.
Nap, mint nap készültünk, beszélgettünk, verseltünk, énekeltünk a
gyerekek kedvenc mulatságáról, a közeledõ jelmezbálról. Festet-
tünk álarcokat, készítettünk szemüveget, barkácsoltunk hangszere-
ket, néztünk filmet hangszerekrõl, néptáncról, hogy a farsang han-
gulatát növeljük.

Ez alkalomból ismét ellátogatott hozzánk Lili és Lali bohóc is,
õk egy aranyos, vidám mûsorral kedveskedtek a gyerekeknek, akik
a mûsor után még lufikat is kaphattak. 

Ehhez az idõszakhoz kapcsolódott még a galéria következõ kiál-
lítása is. Farsang idején voltak már bohócok, kalapok kiállítva, az
idén a népi hangszerek kerültek bemutatásra. Török Sándor a Cse-
peredõk Néptánc Egyesület vezetõje ajánlotta fel, hogy bemutatja
a gyerekeknek, a régi népi hangszereket. Megismerkedhettünk a
hegedûvel, brácsával, nagybõgõvel, a köcsögdudával, citerával, és a
dorombbal is. Hallhattuk mindegyik hangját, és megtudhattuk, ho-
gyan, mibõl készítették õket.

Farsangi elõkészületek az óvodában
„Farsang  napja  eljött  már,  kezdõdik  a  jelmezbál,
zeneszóra  vígan  lép,  ring  a  tarka  báli  nép.
Nagy  mulatság  lesz  itt  ma,  ezerféle  maskara
perdül-ffordul,  integet,  búcsúztatja  a  telet.”

(  Lévay  Erzsébet)

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2010 / 2011. nevelési év-

re az
Óvodai és bölcsõdei beiratkozásokat

Április 7 – 8 – 9 -én 8-14 óráig tartjuk.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek anyakönyvi kivonata

és lakcímkártyája.
Kérjük ebben az idõben jelezzék a 2011. év tavaszi idõszaká-

ban történõ felvételi igényüket is.
Somogyiné Szabados Marianna

intézményvezetõ

A Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik 2009. évben adójuk 1%-át az
intézménynek ajánlották fel, melyet udvari mászókák
javítására fordítottunk.

Kérem Önöket, hogy ebben az évben is támogassák
intézményünket. Ennek érdekében a következõ szám-
laszámra rendelkezzenek a befizetett adójuk 1%-áról.

BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY (ÓVODA)

Adószáma: 18614598-1-11
Köszönöm az intézménybe járó gyermekek nevében.

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

Török Sándor bemutatja a népi hangszereket az ovigaléri keretében

Az idei farsangon ellátogatott hozzánk Lili és lali bohóc is
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Aztán elérkezett a gyerekek által nagyon várt farsang. Nagy iz-
galommal jöttek óvodába, és vették magukra különleges ruháikat,
jelmezeiket. A gyerekek nagyon szeretnek más „bõrébe” bújva sze-
repet játszani. Ilyenkor, ha csak egy kis idõre is, de azzá válhatnak,
amivé akarnak. Lehet belõlük királylány, hercegnõ, tündér, vagy
akár kutya, maci, bohóc, de még híres mesehõs is, mint a manapság
kedvelt pókember, vagy a Zorró. A csoportokban bemutatkoztunk
egymásnak, ki, minek öltözött, majd az óvónénik egy kis meglepe-
téssel tették még emlékezetesebbé ezt a napot. Mi is jelmezbe búj-
tunk, és egy kedvelt mesét adtunk elõ a gyerekeknek. 

A konyhás nénik szorgos kezeinek köszönhetõen ez a farsang
sem múlt el a forgácsfánk nélkül. Mint egy igazi bálban, terített asz-
tal mellett roptuk a táncot, tréfás vetélkedõket játszottunk, ahol
persze mindenki nyert a végén! 

Az ovis jelmezbál a szülõk segítségével valósulhatott meg, és ez
a segítség igen hangsúlyozott. Ugyanis õk azok, akik megteremtik
gyermekeink számára ezt a fantasztikus illúziót, amit maga a jel-
mez felöltése jelent a kicsik számára.

Valamint köszönjük Török Sándornak, hogy közremûködött ve-
lünk a hagyományok ápolásában.

Reméljük ezzel a vidám , jókedvû nappal sikerül elûznünk a te-
let, mert ezek után már készülõdünk a várva várt tavaszra. 

Homoki Judit óvodapedagógus

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a leendõ elsõ osztályosok szüleit, óvo-

dánk Kék csoportjában tartandó beiskolázási szülõi értekezlet-
re.

Ideje: 2010. március 24. 15.30 óra
Témája:
- dr. Kiss Katalin tájékoztatója az iskolakezdéshez szükséges

test fejlettségrõl
- Peresztegi Gáborné tájékoztatója az induló elsõ osztály

szervezésének lehetõségérõl
- A leendõ elsõ osztályos tanítónõk bemutatkozása
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Március 14-én elkezdõdik a
megyei labdarúgó bajnokság ta-
vaszi szezonja. A BSE focistái bi-
zakodva néznek az újabb bajnoki
sorozat elé annál is inkább, mert
az õsz alulmúlta a várakozásokat.
Mindenesetre lelkesen készültek
a tél folyamán, és amint az idõjá-
rás engedte, edzõmérkõzéseket
játszottak mind Bábolnán, mind
pedig idegenben, mégpedig teljes
sikerrel.

Néhány felkészülési mérkõzést
az ifisták is lejátszottak, egyelõre
a csapat alakulóban van.

Az átigazolási idõszakban tör-
tént némi változás a szakosztály
háza táján. Bõsze Csaba Etére tá-
vozott, Takács Mihály pedig kül-

földi munkavállalása miatt hagyta
el az együttest. Bíró Ákost igazol-
ták új játékosként Banáról, és né-
hány sérültje is akad az együttes-
nek Márkus József, Ollé István,
Pint Tamás személyében.

Az ifi csapat új szerzeményei
között szintén banai focistákat ta-
lálunk, mint például Czigány Gá-
bor (mint kölcsönjátékos), Varga
Ferenc, Messaoudi Abdel Hakim.

Felnõtt  elõkészületi  mérkõzések:
Rábacsécsény - Bábolna 1-5
Bábolna - Lébénymiklós 3-2
Nova Straz (Örsújfalu) - Bábolna 0-2

Ifjúsági  elõkészületi  mérkõzések:
Bábolna - Koroncó 2-5
Nova Straz (Örsújfalu) - Bábolna 1-2

LABDARÚGÁS  MEGYEI  I.  OSZTÁLY
-  hamarosan  kezdõdik  a  tavaszi  szezon

Az NB II-es tekebajnokság elsõ fordulójában remekül kezdtek legé-
nyeink. Hazai pályán a szintén bajnokesélyes KÖFÉM SC gárdáját fo-
gadták. A végig szoros mérkõzésen magabiztosan hozták a bajnoki táb-
lázat elsõ helyét megerõsítõ pontokat.

A második meccs már nem volt ilyen egyértelmû. Bár tekéseink
nyerni mentek Sárisápra, azt tudták, ott keveseknek sikerül pontot ra-
bolni. A szintén bajnoki babérokra pályázó hazai csapat azonban nem
hazudtolta meg önmagát. Játékosaink hiába vezettek már 3:1 arány-
ban, a végelszámolás és a végsõ összpontosítás hiánya vereséghez ve-
zetett.

Ezt követte a Dunaújváros vendégszereplése Bábolnán. Együtte-
sünk mintha kissé magabiztosabban kezdett volna a kelleténél, és en-
nek meg is lett az eredménye: a vendégek vezettek 2:0 arányban. Az-
tán feltámadtunk, de taktikai és egyéni hibák sorozatos következmé-
nyeként hazai pályán kellett vereséget szenvedni holmi 3 fás hátrány-
nyal. Ezzel a vereséggel tekéseink – reméljük csak idõlegesen – vissza-
estek a tabella második helyére.

Viszont jó hírekkel szolgálhatunk az utánpótlás korú játékosok sze-
replését illetõen. A Diákolimpia Gyõr-Moson-SopronmMegyei döntõ-
jében Burján Dávid az elsõ, míg Jurics Róbert a hatodik helyen jutott
tovább. Jurics Gergõ korosztályában az ötödik, Körmendi Imre pedig
a harmadik helyen került felsõbb szintre a versenysorozatban. 

Bábolna SE - KÖFÉM SC 5 : 3 (3131 : 3096)
A Bábolna SE játékosai: Torma József (514 fa), Körmendi Zoltán

(503 fa), Morvai Gábor (532 fa, pf.), Körmendi Imre (533 fa, pf.), Ba-
lom Sándor (547 fa, pf.), Végh Jácint (502 fa).

Sárisápi Bányász SE - Bábolna SE 5 : 3 (2922 : 2906)
A Bábolna SE játékosai: Barányi Ferenc (473 fa, pf.), Körmendi Im-

re (507 fa, pf.), Torma József (Körmendi Zoltán 467 fa), Morvai Gá-
bor (484 fa, pf.), Végh Jácint (496 fa), Balom Sándor (479 fa).

Bábolna SE - Dunaújvárosi AC 3 : 5 (3068 : 3071)
A Bábolna SE játékosai: Torma József (506 fa), Végh Jácint (520

fa), Morvai Gábor (525 fa, pf.), Körmendi Imre (523 fa, pf.), Balom
Sándor (535 fa, pf.), Körmendi Zoltán (Barányi Ferenc 459 fa).

„Lovasok” kontra
„Bábolnai Vidám Fiúk”

Ezúttal Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka szervezett foci-
meccset lovasiskolások számára. Aki a lovas szakmában jártas, jól lo-
vagol, lehet, hogy más sportágban is szívesen kipróbálja magát, és le-
hetséges, hogy ahhoz a bizonyos másik sportághoz is van tehetsége. 

Ezt igyekeztek bebizonyítani a lovásztanulók, mégpedig olyan ha-
sonló korú bábolnai fiatalok ellen, akik rendszeresen fociznak, ha nem
is versenyszerûen. A „Bábolnai Vidám Fiúk” csapata ugyan felülkere-
kedett a lovasiskola tanulóival szemben – már ami az eredményt illeti
-, de a lovászok együttese remekül küzdött, és még egy kitûnõ techni-
kával rendelkezõ lány is megmutatta tehetségét.

TEKE NB II. - felemás kezdés

KÉZILABDA HÍREK
Komárom-Bábolna Kistérségi

Kézilabda Utánpótlás Válogató Torna
Április 4-én nemzetközi utánpótlás kézilabda tornára kerül
sor Komáromban. Ennek egyik résztvevõje kistérségünk vá-
logatottja is, ezért válogató tornákat szerveznek. A Bábol-
nán megrendezendõ válogató célja a legjobb serdülõ kézi-
labdázók kiválasztása.

Idõpont: 2010. március 7. (vasárnap) 10 óra
Korosztály: 1994-95 (lányok)

Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok
Résztvevõk: Bábolna, Nagyigmánd, Tarján, Ács

Eredményhirdetés: 14 óra

VI. Mátray-Ház Kft.
Kézilabda Kupa

Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok
Idõpont: 2010. március 13. (szombat) 13 óra

Résztvevõ csapatok:
Lábatlan, Tarján, Tatabánya, Bábolna

Eredményhirdetés: 18 óra
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A téli idõszak nem csak a fel-
nõtt focisták számára jelenti a
megújulás szakaszát. Fontos,
hogy utánpótlás korú labdarú-
góink is megfelelõ felkészítés-
ben vegyenek részt, legyen az
ovifocis, vagy már félig felnõtt
19 éves sportoló. Az elõkészüle-
tek fontos állomásai a különbö-
zõ tornák, melyeken akár olyan
együttesek is megmérik erejü-
ket, akik a bajnokság folyamán
nem találkoznak egymással.

A Komárom-Esztergom me-
gyei Labdarúgó Szövetség már
évek óta szervez teremtornákat
a megye különbözõ osztályai-
ban játszó különbözõ korcso-
portú csapatai számára. A BSE
természetesen idén is részt vett
a futsal szabályai szerint lebo-
nyolított teremtornákon, me-
lyek több selejtezõjét települé-
sünk sportcsarnokában rendez-
ték. U16-os csapatunk az elõ-
döntõig, tehát a legjobb nyolcig
menetelt, az U14-es együttes
pedig egészen a döntõig jutott,

ahol a negyedik helyet szerezte
meg.

Aztán ahogy jön a jó idõ, úgy
lehet egyre többet a szabad le-
vegõn mozogni, focimeccseket
játszani. Szilágyi Ágnes, a sport-
csarnok gondnoka is így gondol-
ta ezt, ezért amint használható-
vá vált a mûfüves labdarúgópá-
lya, máris focitornára invitálta a
fiatalokat. Február utolsó szom-
batján U16-os csapatok számá-
ra szervezett felkészülési tornát.
Ács, Ászár, Naszály és termé-
szetesen Bábolna 16 éves labda-
rúgói küzdöttek a helyezése-
kért, a gyõzelmekért. Sajnos
Komárom csapata sorozatos
megbetegedések miatt lemond-
ta a szereplést, de a torna ki-
mondottan színvonalasra sike-
rült. Élvezetes, remek focit ját-
szottak a gyerekek, küzdelmes,
sportszerû mérkõzéseket lát-
hattak a kísérõ szülõk és az ér-
deklõdõ nézõk. 

Az eredmény is kimondottan
kedvezõen alakult a bábolnai fi-

atalok számára. A kupát veret-
lenül, kapott gól nélkül teljesí-
tették, ami kifejezetten kedvezõ
elõjel a bajnokság kezdete elõtt.
Ráadásul a gólkirályi címet is
bábolnai focista nyerte el Feke-
te Csaba személyében, aki há-
rom meccsen három gólt szer-
zett.

A felkészülési torna támoga-
tói voltak: Peresztegi Gábor,
Vida László, Csongrádi Péter,
Popovics György, valamint a

szülõk, akik a szendvicsek elké-
szítésében jeleskedtek.

VÉGEREDMÉNY:
1. Bábolna SE
2. Ácsi Kinizsi SE
3. Naszály SE
4. Ászár KSE
Legjobb kapus:
Malatinszki Mihály (Naszály)
Gólkirály:
Fekete Csaba (Bábolna)
Legtechnikásabb játékosok:
Bögi Zoltán (Ács),
Szente Renátó (Naszály),
Garas Bence (Ászár).
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UTÁNPÓTLÁS   FOCITORNÁK  -   a  bajnoki  szezonra

a  legfiatalabbaknak  is  fontos  a  felkészülés

BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje

Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Bakos Mónika

Pruzsinszki Erika (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária

Levélcím:
Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009

Fax: (34) 369-759

Nyomda:
Misztótfalusi Kft. BábolnaHarmadik helyezett Naszály csapata Negyedik helyen az ászári csapat végzett

A kupa gyõztese Bábolna SE Ezüstérmes az Ácsi Kinizsi SE
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A sportcsarnokban február 28-án

került megrendezésre 5 csapat részvéte-
lével a „Farsangi Kupa” elnevezésû te-
remlabdarúgó torna. Ezúttal a megye
több településérõl, sõt, még Révkomá-
romból is érkezett csapat a megméret-
tetésre. 

Sajnos a résztvevõk száma elmaradt
a tavalyitól, viszont a színvonal és a lel-
kesedés talán még felül is múlta azt. A
szendiek már régi résztvevõi a bábolnai
teremtornáknak, ezúttal talán az eddigi
legjobb összeállításban, a legjobb for-
májukat hozták. A „Bástya Sörözõ” csa-
pata is állandó résztvevõje a helyi foci-
kupáknak, most ugyan egy hajszálnyival
maradtak le a dobogó legfelsõ fokáról,
mégsem szomorkodtak, hiszen a leg-
több gólt lövõ játékos és a legjobb kapus
is tõlük került ki. Az IKR együttese is lel-

kes résztvevõként szerepel a különbözõ
focitornákon. Ez a teljesítményük már
ígéretesnek bizonyult. A komárnoi tár-
saság is gyakori szereplõje a bábolnai
sportrendezvényeknek, õk igazi lelkes
amatõrök, akik nem vesznek össze egy-
egy vereség, vagy egy elrontott helyzet
miatt. Ez alkalommal banai együttes is
szerepelt a tornán, a fiatalok azonban
egy kicsit megilletõdötten, nem egészen
összeszokottan játszottak.

A  Farsangi  Focikupa  végeredménye:
1. Szend SE; 2. Bástya Sörözõ Bábol-

na; 3. IKR a Kukoricás Fiúk; 4. Lelkes
Amatõrök Komárno; 5. Bana Team

Legjobb  kapus:  Tóth Gergõ (Bástya
Sörözõ Bábolna)

Gólkirály: Herczig József (Bástya Sö-
rözõ Bábolna)

, ,FARSANGI KUPA’’

IV. Lelkes Amatõrök, Komárno

I. Szend

VV. Bana T. Bana Teameam

III. Kukoricás Fiúk

II. Bástya Sörözõ

Legjobb kapus Tóth Gergõ

Gólkirály Herczig József


