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SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA
Idén 12. alkalommal került sor a hagyományos jótékonysági bálra

Cikkünk a 13. oldalon

Helyi borok versenye
Cikkünk a 2. oldalon

Farsang ,,nyugdíjas módra’’
Cikkünk a 13. oldalon.

Szalagavató a lovasiskolában
Cikkünk a 3. oldalon.

KöszöntjükKöszöntjük
városunk  valamennyivárosunk  valamennyi

lányát,  asszonyátlányát,  asszonyát
a  nõnapon!a  nõnapon!

Sebõk János:Sebõk János:

Nõnapi gondolatokNõnapi gondolatok
(részlet)(részlet)

Szeretet és jóság a ti virágotok,Szeretet és jóság a ti virágotok,
Magasság és mélység vágya tinálatok.Magasság és mélység vágya tinálatok.
Mosolyotok szürkMosolyotok szürke létünk napsugára,e létünk napsugára,
Amelyet szívetek reménye vesz vállra.Amelyet szívetek reménye vesz vállra.

Ez ragyog és éltet, ad nekünk új erõt,Ez ragyog és éltet, ad nekünk új erõt,
Ringat lombosodó, virágosabb jövõt,Ringat lombosodó, virágosabb jövõt,
Hiszen ti vagytok a tavasz-illat, szépség,Hiszen ti vagytok a tavasz-illat, szépség,
RügyfakRügyfakadásnak ti adjátok a fényét.adásnak ti adjátok a fényét.

AAdtok az álmunkra izmosodó valót,dtok az álmunkra izmosodó valót,
Fázós szerelmünkre rózsás csókFázós szerelmünkre rózsás csók-tak-takarót,arót,
Hitehagyott szívnek ékHitehagyott szívnek ékes-hites imát,es-hites imát,
Mely bizonyosságért tihozzátok kiált,Mely bizonyosságért tihozzátok kiált,
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A bor legfõbb alapanyaga a
szõlõ – állítják a mûkedvelõ
borisszák. Hogy ez mennyire té-
ves kijelentés, arra a legutóbbi
amatõr borverseny szolgáltatott
ékes bizonyítékot.

A 2010-es esztendõ borászati
szempontból legendásan csap-
nivaló volt, mégis a 2009-es év-
járatnál ízletesebb, zamatosabb
borok kerültek az ítészek elé az
IKR épületében megrendezett
Bábolna környéki amatõr borá-
szok versenyén. A sok csapa-
dék, majd az azt követõ száraz-
ság nem kedvezett a jó termés-
nek, így a szokásos mennyiség
mintegy egyharmadát tudták
csak leszüretelni a gazdák.
Ezért nem meglepõ módon a
versenyre nevezõk is keveseb-
ben voltak a szokásosnál. Akik
viszont nedûjükkel vállalták a
megmérettetést, azok többségé-
nek pincéjébõl igazán nívós bort
kínáltak fel. Kiss Bertalan bo-
rász szerint ez egyértelmûen a
szaktudásnak, a szõlõsgazdák
törõdésének köszönhetõ. 

Dionüszosz helyi seregszem-
léjén az ítészek 35 féle mintát
kóstoltak végig (23 fehér és 12

vörös bort), közülük a cserszegi
fûszeres, a chardonnay és az
olasz rizling nyerte el legjobban
a borász tetszését.  A rendezvé-
nyen hivatalos minõségében je-
len lévõ Liszkai Nóra sommeli-
er viszont a kóstolt borok hibái-
ra is felhívta a figyelmet. „Érde-
mes a helyes hordókezelésre
odafigyelni és a kénezésre is fi-
gyelmet fordítani” – mondta el
jótanácsként.

Az immár 18. alkalommal
megrendezett borverseny egyik
legrégebbi résztvevõje Tóth
Károly idén is elhozta munkája
legjavát. Az amatõr borász úgy
tûnik a mennyiségre és a minõ-
ségre egyaránt nagy hangsúlyt
fektet. Õ az a versenyzõ ugyan-
is, aki a legtöbbször állt rajthoz
palackjaival, és aki a mezõnybõl
a legtöbb díjat zsebelte be. A
tárkányi, saját szõlõben termelt
borai idén sem hoztak rá szé-
gyent. Mégis borúlátóan tekint
a jövõbe. „Ameddig a mi gene-
rációnk él, lesznek borverse-
nyek. De, aztán nem tudom, mi
lesz. A fiatalok már inkább sört
isznak. Nem boroznak.” –
mondja lehangoltan.

Sötét víziójára a rendezvény
szervezõje, Cseh László a Bá-
bolnai Borbarátok Egyesületé-
nek elnöke ad csattanós választ.
Mint mondja: az ehhez hasonló
borversenyek nemcsak a bor
szeretetérõl, a borivásról szól-
nak. Itt használható ismerete-
ket kapnak a borászok, a gaz-
dák. De megmerít-kezhetünk a
kultúrában is, ami ehhez a ne-
mes italhoz, s mihozzánk, ma-
gyarokhoz köthetõ.

A XVIII. Bábolnai
Borverseny támogatói:

Bábolna Város Önkormányzat,
IKR Zrt. Bábolna, Bábolnáért
Közhasznú Közalapítvány, Bá-
bolnai Televízió Nonprofit Kft.,
Misztótfalusi Nyomda Kft.,
Erdõ-Fa-Vad Bt. Bábolna,
Galliform Kft. Bábolna, Foxbit
Kft., Green Agró Kft. Bábolna,
Tempolux Fuvarozó Kft. Bábol-
na

A borverseny fõvédnöke:
Cseh László, a Bábolnai 
Borbarátok Egyesület elnöke
Fõtámogatók:
dr. Horváth Klára Bábolna 
Város polgármestere és 
Szaxon J. Attila IKR Zrt. 
Bábolna elnök-vezérigazgató
A zsûri elnöke:
Kis Bertalan BBE alelnök

A zsûri titkára: Farkas Helga, 
az Egyesület titkára

Köszönet a  Polgármesteri Hi-
vatal dolgozóinak, a Bábolnai
GYÖK lelkes tagjainak (Len-
gyel Dániel, Csillag Vivien,
Csillag  Máté,  Mednyánszky
Richárd, Popovics Linda, ifj.
Vámos Gábor), Nagy Károly te-
lepülésgazdának, a bor zsûri
minden tagjának (Liszkai Nóra,
Bierbauer Imre, Lukáts Péter,
Slánicz János).

– bm -

SZÕLÕ ÉS SZAKTUDÁS

A  XVIII.  Bábolnai  Borverseny
abszolút  sorrend  2011.

Ssz. Név Hely Arany Ezüst Bronz Összes
(15) (10) (5) pont:

1. Nagy Károly - 
Nemes Miklós Szákszend 3 1 - 55

2. Tóth Károly Tárkány 1 3 - 45
3. Schaffhauser József Szákszend 1 2 2 45
4. Szakál Sándor Ács 2 - - 30
5. Halgass Mihály Tárkány 1 1 - 25
6. Hadnagy Gyula Kiskõrös 1 - - 15
7. Horváth Ottó Bábolna 1 - - 15
8. Vígh Gusztáv Tárkány - 1 1 15
9. Gecse Béla Vérteskethely - 1 - 10
10. Lesi Ferenc Tárkány - 1 - 10
11. Rigó László Ács - - 1 5
12. Nagy Gyula Szákszend - - 1 5

Mindösszesen: 10 11 4 28
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A hagyományokhoz híven
idén is megrendezésre került a
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképzõ Iskola és Kollégium
végzõs diákjainak szalagavató
ünnepsége. A 22 fõ lótartó- és
tenyésztõ és a 13 fõ belovagló
szakos tanuló február 18-án a
Kamara teremben vett ünnepé-
lyes elõzetes búcsút egymástól,
tanáraiktól és az évekig máso-
dik otthonukat adó iskolától és
kollégiumtól egyaránt. 

A rendezvényt hosszú hete-
ken át tartó, nagy kitartást
igénylõ felkészülés elõzte meg,
amelyet csak fokozott a szerep-
lés miatti izgalom. A fárasztó
táncpróbák és ruhapróbák so-
rán az ifjak talán egy kicsit fe-
ledhették a felnõttkor küszöbén
elõttük álló elsõ igazi megmé-
rettetéstõl, a szakképesítõ vizs-
gától való félelmüket. 

A 2011-es év rendkívüli je-
lentõséggel bír az iskola életé-

ben, hiszen ez az év az évfordu-
lók éve. Éppen 125 évvel ezelõtt
született és 50 évvel ezelõtt
hunyt el az intézvény névadója
Pettkó-Szandtner Tibor, Bábol-
na világhírû ménesparancsno-
ka. Mindemellett az iskola idén
ünnepli 10. évfordulóját, ezek-
rõl is említést tett ünnepi beszé-
dében Pelczéder Zoltán, az is-
kola igazgatója. Az idei elsõ
rendezvény, a szalagavató ün-
nepség ennek szellemiségében
lett megrendezve, a mûsor szín-
vonalát tükrözi, hogy a búcsú-
zók külön erre az alkalomra ru-
hát készíttettek. A mûsor folya-
mán a többi évfolyam nevében
Varga Szilvia 11. osztályos tanu-
ló búcsúzott el a végzõs évfo-

lyamtól. A hagyományokhoz hí-
ven az osztályfõnökök tûzték fel
az ünnepi ruhákra a díszes sza-
lagot, ezzel jelezve, hogy egy új
idõszak kezdõdik a végzõsök-
nek, közeledik az a nap, amikor
számot kell adniuk az itt eltöl-
tött évek során tanult ismere-
tekrõl. Az osztályokról, a meg-
hívott vendégek kivetített, sok-
szor mosolyt fakasztó képsoro-
zatokat láthattak, amely során
bepillanthattak az egykoron Bá-
bolnára került gyerekek felnõt-
té válásának különbözõ állomá-
saiba. Ezt követõen az izgalmas
táncprodukció elõadói vették át
az uralmat a színpadon, amely
során a hagyományos keringõ
és a country stílus humorral fû-

szerezett ötvözetét láthatta a
közönség. Az összehangolt elõ-
adást a közönség vastapssal fo-
gadta.

A hagyományoktól kicsit el-
térve, a búcsúzó osztályok még
a szalagavató ünnepség elõtti
este az ölbõi Csülök csárdában
ünnepeltek, ezzel alapvetõen
befejezõdtek számukra a gond-
talan diákévek napjai és lassacs-
kán a végsõ búcsúzás (ballagás)
után elkezdõdik a vizsgára fel-
készülés idõszaka, amelyhez ki-
tartást és jó munkát kívánok!

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a végzõsöknek és min-
denkinek, aki részt vett a mûsor
elõkészületeiben, hogy egy ilyen
feledhetetlen mûsorral kápráz-
tattak el bennünket és termé-
szetesen azoknak is, akik jelen-
létükkel megtisztelték diákjain-
kat és az iskolát is egyben. 

Szalai Klaudia

SZALAGAVATÓ
ÜNNEPSÉG

Múlt havi számunkban a vállalkozások
véleményérõl számoltunk be, most pedig a
bábolnai lakosoktól visszaérkezett kérdõ-
ívek tapasztalatairól, eredményérõl szeret-
nénk tájékoztatni olvasóinkat. A kérdõív
eredményével kapcsolatban hangsúlyoz-
nunk kell, hogy az nem reprezentatív, en-
nek ellenére nagyon hasznos és értékes vé-
leményeket, ötleteket kaptunk, melyeket
lehetõségeinkhez képest meg kívánunk va-
lósítani. 

A kérdõív három területet érintett: Bá-
bolna fejlesztési irányait, a tömegközleke-
dés helyzetét és városunk internetes meg-
jelenését.

Bábolna jövõje és fejlõdési lehetõsége
szempontjából a válaszadók minden ága-
zat (ipar, kereskedelem, logisztika) fon-
tosságát elismerték, de nem meglepõ mó-
don a mezõgazdaság és az idegenforgalom
szerepel a rangsor elején, mint a leginkább
támogatott fejlesztési irány. 

Ha a szolgáltatásokat nézzük, akkor is
teljesen egységes képet láthatunk. Az ok-
tatástól az egészségügyön át az energiata-
karékosságig szinte minden további fej-

lesztést szívesen (5-ös skálán 4-essel érté-
kelve) látnának városunkban. A tervezett
bölcsõdei férõhelyek bõvítését a válasz-
adók háromnegyede támogatja.

Összességében pedig a fejlesztések te-
rén az önkormányzat eddig megtett lépé-
seit 3,9–es átlagos „érdemjeggyel” minõsí-
tették, ami az elmúlt évek nehézségeit fi-
gyelembe véve jónak tekinthetõ.

Városunk tömegközlekedésérõl már
nem ilyen pozitív az Önök véleménye.
Egyedül Gyõr tekintetében elégedettek a
közlekedéssel, 4/5-re értékelve azt, azon-
ban összességében így is csak közepesre
értékelték Bábolna közlekedési helyzetét.
Ebbõl egyértelmûen következik, hogy
Gyõr kivételével minden irányban szüksé-
gesnek tartják a járatszám növelését, Ács
felé például a válaszadók 85%-a szerint
szükség van járatbõvítésre.

A közlekedés kapcsán talán a leghasz-
nosabb információt a temetõi járat indítá-
sára tett kérdésre kaptuk. Ezek szerint a
válaszadók döntõ többsége elsõsorban a
szombati napon látna szívesen mini-busz-
járatot - kétharmaduk a délutáni, egyhar-
maduk pedig a délelõtti órákat preferálva.

Ugyancsak értékes és érdekes informá-
ciókat kaptunk a város honlapjával, illetve
a világhálóval kapcsolatban. Az internet
fontosságát jelzi, hogy 10 lakosból 6 vála-
sza szerint naponta használja a világhálót,
és csak a válaszadók 15%-a nyilatkozott
úgy, hogy egyáltalán nem szokta használni
az internetet. Ezek alapján talán nem
meglepõ, hogy a lakosság 70%-a ismeri
Bábolna jelenlegi honlapját, és 90%-a egy-
értelmûen az önálló honlap – amely elsõ-
sorban helyi hírekkel szolgálna - fontossá-
gát hangsúlyozta.

Köszönjük  mindenkinek  az  értékes
véleményeket, melyeket természetesen
maximálisan figyelembe kívánunk venni
döntéseink során.

Önök mondták
Bábolnáról



4. oldal 2011. március

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Elsõ napirendi pont keretében beszá-
moló hangzott el a két ülés között történt
eseményekrõl, lejárt határidejû határoza-
tokról, és a bizottságok által hozott dön-
tésekrõl. Többek között ekkor esett szó
arról, hogy az Önkormányzat az utófi-
nanszírozású számlák benyújtását köve-
tõen a közremûködõ szervezet támogatá-
sának átutalásáig éven belüli lejáratú, tá-
mogatás megelõlegezõ hitelt vegyen fel
az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiók-
jától. A hitel lejárata: 2011. december 31.

A következõ napirendi pontban a kép-
viselõ-testület a vállalkozók kommunális
adójáról szóló rendeletének hatályon kí-
vül helyezésérõl döntött. Tekintettel arra,
hogy a vállalkozások kommunális adójá-
nak bevezetésre adott törvényi felhatal-
mazás megszûnt, ezért a 9/2001. (IV.23.)
számú rendeletét a vállalkozók kommu-
nális adójáról hatályon kívül helyezi.

A harmadik napirendi pontban került
sor a köztisztviselõk juttatásairól szóló
önkormányzati rendelet módosítására. A
jogszabályváltozás eredményeképpen a
köztisztviselõket eddig megilletõ éves
cafetéria-juttatás maximális mértéke
2011-ben 200.000,- Ft összegre csökkent.
Sajnálatos módon ezzel folytatódik az a
tendencia, hogy a köztisztviselõk bér jel-
legû juttatásai tovább csökkennek. A tes-
tület a januári rendkívüli ülésén határo-
zott arról, hogy illetménykiegészítés vál-
tozásához szükséges rendelet módosítási
tervezetet a következõ ülésére készítse
elõ. Az elõterjesztés szerinti illetményki-
egészítés a felsõfokú végzettségûek már
meglévõ 20%-os illetménykiegészítését
30%-ra, illetve a középfokú végzettségû-
ek vonatkozásában a meglévõ 10%-os il-
letménykiegészítést 20 %-ra  emelte.

A következõ napirendi pontban került
sor a 2011. évre vonatkozó költségvetési
rendelet elfogadására. Az idei évben ösz-
szesen 672.050.000,- Ft tervezett keret-
összeget határoztak meg. Ezzel a költség-
vetéssel az Önkormányzat kiegyensúlyo-
zott és biztonságos mûködést nyújt min-
den intézménye és a település egésze szá-
mára. A felújítási keret, amely mintegy
50 millió forint, felosztásáról márciusban
dönt a testület. A 2011. évi költségvetési
rendeletet – amelyet az ülést megelõzõ

hetekben természetesen mindkét bizott-
ság, valamint az Önkormányzathoz tarto-
zó valamennyi intézmény megvitatott – a
képviselõ-testület egyhangúlag fogadta
el. 

Az ötödik napirendi pontban beszá-
moló hangzott el a Bábolna Városi
Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont
2010. évi mûködésérõl. Az intézményve-
zetõ tájékoztatta a képviselõket a 2010.
évi rendezvényekrõl és programokról. A
beszámolót a képviselõk elfogadták. 

Hatodik napirendi pont keretében a
Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ,
Beruházó Kft. tulajdonában lévõ földte-
rületek kulturállapotban tartásra meghir-
detett pályázatra a beérkezett ajánlatok
közül, valamennyi, a pályázati kiírásban
szereplõ értékelési szempontot figyelem-
be véve a  T-Kopiker Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. 37.100,- Ft + ÁFA/hek-
tár összegrõl szóló pályázatát hirdette ki
nyertesként.  A testület felhatalmazta a
polgármestert a 2011. február 14-tõl –
2011. december 31-ig szóló szerzõdés alá-
írására.

A következõ napirendi pont keretében
a januári rendkívüli ülésen visszavont és
most újra átdolgozott az Önkormányzat
földterületeinek kultúrállapotban tartá-
sára vonatkozó pályázati hirdetményt
egyhangúlag elfogadta a képviselõ-testü-
let. 

Nyolcadik napirendi pont keretében a
képviselõ-testület döntött arról, hogy a
Rózsaerdei út 8. fsz. 1. szám alatti Ön-
kormányzati lakást is meghirdeti eladás-
ra. 

Egyebek a.) napirendi pont keretében
az egyik képviselõ egy lakossági észrevé-
telt tolmácsolt a testület felé, miszerint a
Toldi utca és a Pék köz keresztezõdése
balesetveszélyes. A keresztezõdésben
parkoló tehergépjármûvek akadályozzák,
sõt veszélyeztetik a közlekedõket. A kép-
viselõ-testület felkérte a Polgármesteri
Hivatalt, hogy keresse meg a Komáromi
Rendõrkapitányságot, az ügyre kérjen
megoldási javaslatot.

Egyebek b.) napirendi pont keretében
a korábbi évhez hasonlóan már nyújtot-
tak be pályázatot sebességkorlátozó be-
rendezés beszerzésére. Idén is szeretné-
nek pályázni az Ácsi útra egy forgalom-

lassító berendezésre. A képviselõ-testület
önrészként 171.043,- Ft összeget biztosí-
tott.

Egyebek c.) napirendi pontban Lukáts
Péter képviselõ úr tartott tájékoztatót a
Horgász Egyesület tisztújító közgyûlés-
rõl. 

Egyebek d.) napirendi pontban Lukáts
Péter képviselõ tett bejelentést arról,
hogy a „Bábolna Shagya” Közhasznú
Alapítvány kuratóriumi tagságáról le-
mond. Az Alapítványba az Önkormány-
zat évekkel ezelõtt delegálta Lukáts Pé-
tert. Az Alapító Veresné Szkocsek Mária
képviselõt javasolja új tagként, így az Ön-
kormányzat elfogadta a lemondást és de-
legálta Veresné Szkocsek Mária képvise-
lõt az Alapítványba.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Bábolna Város Önkormányzatának képviselõi 2011. február 10-én

17 órai kezdettel tartották az új esztendõben elsõ rendes testületi ülésüket

PÁLYÁZATI
KIÍRÁS

Bábolna Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete eladásra hirdeti meg
a Bábolna belterület Rózsaerdei út
8. fsz. 1. (hrsz: 911/52) alatti lakás
és a Bábolna Rózsaerdei út 8. (hrsz:
911/52) alatti garázs ingatlanjait
együttesen. Legkisebb ajánlható ár
bruttó 7.215.000,- Ft. A pályázat
nyertese az lesz, aki a legnagyobb
összegû vételárat ajánlja, azonos
összegû pályázatok esetén a legrövi-
debb határidejû teljesítést vállaló
lesz a nyertes.

Pályázatok benyújtásai határideje:
2011. március 16.

Pályázatok benyújtási helye:
Polgármesteri Hivatal 

Jegyzõi Iroda 
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) 

A pályázat szükséges mellékletei: 
–  vételár ajánlat, fizetési ütemezés-

sel
–  a vételár fedezetét igazoló pénz-

intézeti dokumentáció



2011. február 22. napján került sor Bábolna osztrák testvér-
városa Sieghartskirchen meglátogatására. Sieghartskirchen pol-
gármestere, Johann Höfinger fogadta a bábolnai delegációt.

Dr. Horváth Klára Bábolna polgármestere és Johann
Höfinger Sieghartskirchen polgármestere a jövõbeni együttmû-
ködés lehetõségét beszélték meg. A jó hangulatú tárgyaláson
ígéretet tett az osztrák polgármester, hogy a bábolnai Kukorica-
fesztiválra delegáció és esetleg focicsapat érkezik
Sieghartskirchenbõl.

A megbeszélést egy kellemes ebéd zárta. Bízunk benne, hogy
a látogatást követõen jóval szorosabb lesz a kapcsolat Bábolna
és Sieghartskirchen között.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Bábolna Város Önkormányzata 2011. március 3-án
17 órai kezdettel tartotta rendkívüli testületi ülését

Elsõ napirendi pont keretében a febru-
ári képviselõ-testületi ülésen kiírt az ön-
kormányzat földterületeinek kultúrál-
lapotban tartására beérkezett pályázato-
kat bírálta el. A testület a három pályázat
közül a Galliform Kft. ajánlatát fogadta
el 40.015,- Ft + ÁFA/hektár összegben.
A testület felhatalmazta a polgármestert
a 2011. március 4-tõl – 2011. december
31-ig szóló szerzõdés aláírására.

A következõ napirendi pontban a kép-
viselõ-testület a Gyõr-Szol Zrt. tájékozta-
tó anyagát tárgyalta meg, valamint a
2011. évi szemétdíj megállapításáról dön-
tött. A testület úgy határozatott, hogy to-
vábbra is kéri a Gyõr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lást, hogy tájékoztassa az önkormányza-

tot a 2010. évi mûködésérõl, a zárómér-
leg elfogadását követõen azt küldje meg
az önkormányzat részére tájékoztatás
céljából. Az önkormányzat további tájé-
koztatást kér a társulástól a hitel önrészé-
nek 10 %-ról 30 %-ra történõ emelésé-
nek megvalósításáról különösen arra vo-
natkozóan, hogy mi alapján volt a társu-
lási tanácsnak felhatalmazása arra, hogy
az önkormányzatok megkérdezése nélkül
hozzon határozatot a kérdésben. A testü-
let kéri továbbá a társulási tanács Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának meg-
küldését, amely tartalmazza azokat a ki-
tételeket, melyek alapján a tanács dönté-
seit meghozhatja. 

A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a Gyõr Szol Zrt-vel kötendõ 2020.

december 31. napjáig szóló közszolgálta-
tási szerzõdés aláírására. A képviselõ-tes-
tület elfogadta a 2011. évi  szemétdíjról
szóló rendeletet. 

A harmadik napirendi pontban került
sor a 2010. évi költségvetési rendelet mó-
dosítására.

Egyebek a.) napirendi pont keretében
a Cafe Bábolna Kft. megkeresésérõl tár-
gyaltak a képviselõk, melyben a Bábolna
névhasználatot kérték engedélyezni. A
képviselõ-testület támogatta a kérést. 

Egyebek b.) napirendi pont keretében
Kocsis Gábor jegyzõ adott tájékoztatást a
járóbeteg szakellátással kapcsolatban.
Elmondta, hogy várhatóan 2011. április
közepétõl már a régi rend szerint járhat-
nak a betegek a gyõri Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházba. 

Egyebek c.) napirendi pontban
Bierbauer Imre alpolgármester kért szót,
hogy tolmácsolja  Farkaskút puszta lako-
sainak kérését, melyben kérik az önkor-
mányzatot ivóvíz problémáik megoldása
érdekében. Dr. Horváth Klára polgár-
mester elmondta, hogy a probléma meg-
oldását jelentõ kút tervezése folyamatban
van. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság márciusi ülésén dönt arról,
hogy a beérkezett árajánlatok közül ki
végezze el a kút furását a pusztán.

2011. utolsó februári napján küldöttség érkezett Bábolna
szlovákiai testvértelepülésébe, Hidaskürtbe. A küldöttséget
Takács Zsuzsanna polgármester és Klabuzai Tibor alpol-
gármester fogadta. A látogatás témája a 2011. évi közös pro-
gramok megszervezése és a további együttmûködés erõsítése
volt. A két településvezetõ megegyezett abban, hogy ismét
találkoznak májusban Magyarországon a bábolnai Idõsek
Klubja által a hidaskürti és a bábolnai nyugdíjasoknak
szervezett Krisna-völgyi kiránduláson.

TÁJÉKOZTATÁS
Dr. Budai Gyula és társa ellen a Fõvárosi Bíróságon peres eljárást indítot-

tam 2010. januárjában. A Fõvárosi Bíróság elsõ fokon 2011. március 1-én íté-
letet hirdetett, s megállapította, hogy dr. Budai Gyula és társa több alkalom-
mal megsértette jó hírnevemet, személyiségi jogaimat. Kötelezte mindkét felet
helyreigazító közlemény megjelentetésére és bocsánat kérésre. Az ítélet nem
jogerõs. 

dr. Horváth Klára polgármester
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Három jelentõs ipari invesztíció indult el a közelmúltban
Bábolnán. Közös jellemzõjük, hogy mind nagy értékû és plusz
munkaerõt igényel, valamint hogy ezek a fejlesztések, ha közve-
tetten is, de új projekteket, cégbõvítéseket generálhatnak a jö-
võben.

Kétszeres terület, 
háromszoros árbevétel

Európai viszonylatban is ritka volumenû beruházás tanúi le-
hetünk az OSI Food Solutions Hungary Kft.-nél. Ha a név egy-
elõre idegenül cseng, annak az lehet az oka, hogy az új nevet ta-
valy december 1-én vette fel a korábban Esca Kft.-ként ismert
vállalkozás.

A múlt nyáron még csak terv szintjén emlegette Erdélyi
György ügyvezetõ igazgató azt a fejlesztést, amelyrõl ma már
tényként beszélhetünk. Mint mondta: a cégcsoporton belüli be-
ruházási program nyerteseként valósulhat meg a közel 20 millió
euró (kb. 5,5 milliárd forint) értékû kapacitásbõvítõ beruházás. 

– Magyarország mellett szólt érvként, hogy már eddig is 18
országba exportáltuk a baromfihúsból készült termékeinket, de
a döntésnél lényeges szempont volt hazánk kedvezõ földrajzi el-
helyezkedése is – nyilatkozta a Kft. vezetõje arra a kérdésre,
hogy az amerikai tulajdonos miért éppen Bábolnán látja megté-
rülni befektetett tõkéjét.

Az egyelõre az engedélyeztetés fázisában lévõ bõvítéstõl és
az új technológiától a termelés megháromszorozódását várják.
Ez a bevételek tekintetében olyan eredményeket hoz, aminek
köszönhetõen az eddigi közel 7 milliárd Ft árbevétel 20-23 mil-
liárd Ft-ra nõ. 

A 2012. elején megvalósuló beruházásnak köszönhetõen a je-
lenlegi gyártóterület több mint kétszeresére bõvül, s ebben már
az új technológiával újfajta termékek gyártását kezdik meg. Az
új gyártósorról lekerülõ termékekhez jövõ évtõl Európa legna-
gyobb gyorséttermi hálózatának éttermeiben hozzájuthatunk
majd. 

A beruházásnak köszönhetõen Bábolna több adóbevételhez
jut, és a Kft. újabb munkalehetõségeket biztosít a Bábolnán és
annak környékén élõk számára, mivel több mint 50 %-kal bõví-
tik az alkalmazotti létszámukat. 

Dupláz a Ziegler 
A Ziegler Kft. fejlesztésérõl sajtótájékoztatón adott informá-

ciót a cég vezetése a közelmúltban. A mintegy 7 millió eurós be-
ruházás jóvoltából egy új gyártócsarnok, s benne egy sokoldalú,
az autóiparban használatos textíliák és hangszigetelések elõállí-
tására alkalmas gépsor létesül. A bõvítés és korszerûsítés ter-
mészetesen a gyár kapacitására is jótékony hatással lesz – derült
ki Peter Hartwig ügyvezetõ ismertetõjébõl. Az eddigi évi 1900
tonnányi textiltermék termelést a jövõben évi 4000 tonnányira
tudják növelni. Mindennek munkaerõ vonzata is lesz, huszonöt

új alkalmazottra lesz szükség a kibõvült telephelyen. Közülük
öten már most is a németországi anyacégnél ismerkednek az új
gyártási módokkal, berendezésekkel. A jól prosperáló cég azon-
ban – bár az új üzemcsarnok építését még csak most kezdték el
– már a jövõbe tekint. Terveik szerint 4-5 év múlva ismét csak
terjeszkedni és bõvíteni szeretnék a Ziegler Kft-t, így az akkori
projekt elõkészületeihez már most megtették az elsõ lépéseket.
Ebben és a most elkezdett invesztícióban  – Peter Hartwig véle-
ménye szerint – kiváló partner volt a bábolnai önkormányzat.

Hazatelepülõ vállalkozás
új munkahelyekkel, 

(többlet adóforintokkal) 
Az Aliter-P. Kft. háza tájáról is kedvezõ hírekrõl számolha-

tunk be. Peresztegi Gábor ügyvezetõ igazgató büszkén nyilatko-
zott arról, hogy a vállalkozás Bábolnára történõ költözését vég-
sõ soron a cég megerõsödése tette indokolttá. – Kinõttük a te-
lephelyet, kevésnek bizonyult a személyi állomány, de szûkössé
vált már a raktárhelyiségünk és a bemutatótermünk is – mond-
ta el kérdésünkre. 

A profilját tekintve a sertéstechnológiák forgalmazásában,
telepítésében és szervizelésében érdekelt társaság ezt követõen
több önkormányzat ajánlatát is megvizsgálta. Végül Bábolna
mellett döntött. A városvezetéssel több lehetséges helyszínt te-
kintettek át, mire sikerült megegyezni a telephely kérdésérõl, a
lakossággal azonban többszintû egyeztetés kezdõdött. A kör-
nyéken élõk ugyanis tartottak az üzem betelepülésével esetle-
gesen együtt járó zajterheléstõl, forgalomnövekedéstõl.
Peresztegi Gábor viszont úgy látja: egy vállalkozás sikerességé-
nek záloga az, ha minden érintett támogatja a jövõben Bábol-
nának adózó cég betelepülését. Ezért személyesen kereste fel a
környéken élõket, lakossági fórumokon oszlatta el a kerengõ
rémhíreket és a helybeliek javaslatai alapján átalakíttatta a ter-
veket. 

Az elképzelések szerint jövõ év elejére megvalósuló beruhá-
záshoz egy telephely-fejlesztési pályázaton nyertek el jelentõs
összegû vissza nem térítendõ támogatást. Az utólagos finanszí-
rozású tender kiírásában feltételként szerepelt, hogy a dotáció
elnyerésének egyik kritériuma: a pályázó vállalja dolgozói lét-
számának 20 százalékkal történõ növelését. Ezért, s a cég irán-
ti növekvõ érdeklõdés miatt is szükséges tehát, hogy a közeljö-
võben bõvítse alkalmazotti körét az Aliter-P Kft. Így nemcsak
egy a város összképéhez harmonikusan illeszkedõ irodaépület-
tel és a Bábolnára jellemzõ növényekkel beültetett parkkal, ha-
nem néhány új munkalehetõséggel és egy biztos adófizetõ vál-
lalkozással gazdagodik a közeljövõben Bábolna. 

– bakos mónika – 

Nagy beruházások kis városunkban
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KI MIT TUD?
VERSENYFELHÍVÁS

Bábolna Város keresi legtehetségesebb lakóit, akik szeretnék
megmutatni tudásukat valamilyen mûvészeti területen. A ver-
senyt három korcsoportban, gyermek (6-12 éves), fiatal (12-17
éves) és felnõtt (18+), a következõ 5 kategóriában hirdetjük
meg, melyen egyének és csoportok indulhatnak, maximum 10
perces produkcióval:

• Ének-dal: népdal, táncdal, operaária, operett dalbetét, mu-
sical dalbetét, stb.

• Próza: versmondás, prózamondás, paródia, kabaré, színjá-
ték, stb.

• Zene: komolyzene, könnyûzene
• Tánc: klasszikus, modern, néptánc, divattáncok
• Egyéb: minden olyan produkció nevezhetõ, amely nem tar-

tozik az elõzõ kategóriákba. Pl.: zsonglõr, bûvész, stb.

Minden résztvevõ 1 produkcióval léphet fel,
melyet 3 tagú független, szakértõ zsûri bírál el.

A verseny idõpontja 2011. április 9. szombat, 15 óra.

Helyszín: Szabadidõközpont.

Nevezési határidõ: 2011. április 1. péntek

A nevezési lapokat a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán kérjük leadni.

Díjazás: Minden kategóriában mindhárom korcsoportban az
elsõ három helyezett emlékplakettet valamint oklevelet kap,
minden résztvevõ emléklapban részesül.
A legjobbak lehetõséget kapnak, hogy produkciójukat a Ku-
korica Fesztiválon bemutathassák.

További információ: Berkesné Szûcs Ágnes – 34-368-467
Török Sándor – 20-430-0703 muvhazbabolna@gmail.com 

I. VÁROSI KI MIT TUD
BÁBOLNA – 2011. április 9.

NEVEZÉSI LAP
NÉV: ............................................................................................

LAKCÍM: ....................................................................................

......................................................................................................

SZÜLETÉSI ÉV: ......................................................................

TELEFONSZÁM: ....................................................................

E-MAIL: ......................................................................................

KATEGÓRIA: ............................................................................

A PRODUKCIÓ CÍME, IDÕTARTAMA: ..............................

......................................................................................................

Nevezési határidõ: 2011. április 1.

A nevezési lapokat a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán kérjük leadni!

ÜNNEPI  MEGEMLÉKEZÉS
és  KOSZORÚZÁS

az  1848-aas  FORRADALOM  és
SZABADSÁGHARC  TISZTELETÉRE

2011.  MÁRCIUS  15-ÉÉN
15 órakor ÜNNEPI MÛSOR, MEGEMLÉKEZÉS

Ünnepi beszédet mond:
Bierbauer Imre alpolgármester
Közremûködõk: Anonim Drámacsoport és a
Cseperedõk Néptánccsoport
Helyszín: KAMARASZÍNHÁZ

kb. 15.40 órakor KOSZORÚZÁS
Helyszín: HÕSI KAPU

kb. 16.00 órakor KOSZORÚZÁS
Közremûködõk: Anonim Drámacsoport és a
Cseperedõk Néptánccsoport
Helyszín: RÉGI TEMETÕ

kb. 16.30 órakor KOSZORÚZÁS
Közremûködõk: Bábolnai lovas harsonások
Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ

(Az  emlékmûhöz  kb.  16.25  órakor  indul  az  autóbusz  
a  Régi  temetõ  bejáratától.)
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Sok változás tapasztalható mos-
tanában az Aranyhal Horgászegye-
sület háza táján. Amint már arról
lapunkból is értesülhettek, a koráb-
bi elnökség és a tulajdonos Nemze-
ti Ménesbirtok Kft. viszonya nem
volt felhõtlen. A nézeteltérések elsi-
mítása és az egyesület további za-
vartalan mûködése érdekében ezért
a február 4-i elnökségi ülésen Ba-

logh István elnök lemondott vezetõi
tisztségérõl. Az eseményen felolvas-
ták Müller Béla ügyvezetõ igazgató
levelét, amely az elõzõ idõszak ese-
ményeit vette sorra a ménesbirtok
szemszögébõl. Ebben leszögezte az
általa képviselt cég feltételeit is arra
nézve, hogyan képzelik el a jövõbeli
együttmûködést az Ölbõ-tavi Hor-
gászegyesülettel. Az írásból egyértel-

mûen kitûnt, a továbbiakban a tu-
lajdonosi szemlélet jóval nagyobb
hangsúlyt kap a partneri viszony-
ban. Errõl Müller Béla azon mon-
data árulkodott a legjobban, amely
így hangzott: „Önök horgászni, mi
bevételt akarunk.”

A fenntartó álláspontjának is-
mertetése után horgászok a fóru-
mon új elnökséget választottak. Az
egyesület elsõ embereként dr.
Szallerbeck Zsolt kapott bizalmat a
tagoktól. Az alelnöki tisztet Berkes
István tölti be, a titkári pozíciót
Lõrik Marcell nyerte el, a gazdasági
felelõs funkciót Lõrik Lambert vég-
zi, halászmesterként pedig Kurdi
Pál tevékenykedik a továbbiakban.

Az új vezetõség ezt követõen rö-
vid idõn belül felvette a kapcsolatot
a tó tulajdonosával, a Ménesbirtok
Kft-vel. A megbeszélésnek köszön-
hetõen a tó bérleti jogát 2 évrõl
3+1 évre hosszabbították meg.
Elõrelépés született a korábban
nagy visszhangot kiváltó bérleti díj
ügyében is. Eszerint az elsõ eszten-
dõben bruttó félmillió forintot, a

másodikban bruttó 800 ezret, a
harmadikban bruttó 900 ezret, míg
az utolsó évben bruttó 1 millió fo-
rintot kell kifizetnie az egyesületnek
bérletként.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a frissen
választott elnökség az eddigitõl elté-
rõ stílusban kívánja irányítani a civil
szervezetet. Errõl tanúskodik az is,
hogy új alapszabályzatot vezetett be,
amelynek része, hogy a jövõben az 5
kg feletti pontyokat vissza kell dobni
a vízbe és az amurok kivételével
maximum 6 kg-nyi nemes halat vi-
hetnek haza a horgászok. A meg-
újulás részeként a házi-  és a fegyel-
mi szabályzatot is módosították. 

Szallerbeck Zsolt kérdésünkre
elmondta: vizsgálják annak a lehe-
tõségét is, hogyan lehetne gazdasá-
gosabban mûködtetni az egyesüle-
tet, illetve milyen bevételekkel le-
hetne a szervezet mûködése nyere-
ségesebb. Az eddiginél több hor-
gászversenyt szerveznek a jövõben.
Hogy hány ilyen rendezvényen áll-
hatnak majd rajthoz a pecások, az
egyelõre kérdés, egyelõre csak annyi
biztos: a horgász szezont a szokásos
május 1-jei versennyel nyitják meg. 

–  bm  -  

Pár napja olvashattuk, hogy váratlanul
nagy elszaladás történt az önkormányzati
alrendszer hiányában az elõzõ év végén,
melynek következtében 1995-ig visszate-
kintve a legmagasabb hiányt hozták össze
tavaly a települések. A Nemzetgazdasági
Minisztérium szerint ugyanis tavaly összes-
ségében 247,7 milliárd forintos deficitet
halmoztak fel, miközben a kormány a hi-
ánycél teljesítéséhez 190 milliárd forintos
hiánnyal számolt. Az önkormányzatok
adósságállománya ezzel a 2009. évi 803,9
milliárdról tavaly 1017,8 milliárd forintra
ugrott. A növekményt elsõsorban az intéz-
mények, települések mûködtetéséhez kibo-
csátott, 552,1 milliárd forintra becsült devi-
zaalapú kötvényállomány jelentette.

Az önkormányzatok hiteleinek összege
2006 óta ezzel megháromszorozódott. Min-
den harmadik önkormányzat jelentõs pénz-
ügyi problémákkal küszködik, 30 önkor-
mányzat már csõdhelyzetbe került, további
250 fizetõképességének helyreállítása vé-
gett adósságrendezési eljárást kért. Számos
önkormányzat büdzséje megszigorításával
gyakorlatilag a túlélésre rendezkedett be,
jobbára csak a kötelezõ közszolgálati fel-
adatokat igyekeznek ellátni. 

Egyre-másra hallani híreket bõdületes,
20-30 milliárdos hiányokról Pécs, Miskolc,
Szolnok, Székesfehérvár kapcsán. Lehetne
folytatni a sort, de ezek már olyan számok,
ami szinte megfoghatatlan az átlagember
számára. Sokkal érthetõbb és jobb összeha-
sonlítási alap, ha az egy lakosra jutó adós-
ságállományokat vetjük össze. Az így szá-
molt adósság néhány helyen elképesztõ mé-

reteket öltött: Esztergomban 600 ezer,
Hódmezõvásárhelyen 420 ezer forint, míg
kisebb – Bábolnához hasonló méretû – tele-
pülések is 200-250 ezer forint fejenkénti
adóssággal – és nemegyszer csõdközeli
helyzettel küzdenek.

Ehhez képest városunk anyagi helyzete
sokkal kedvezõbb képet mutat. Az egy fõre
jutó hitelállomány mindössze 30 ezer forint,
a hitelek nem 15-20, hanem 4-6 éves kötele-
zettséget jelentenek, miközben a törlesztés
nem éri el a bevételeink 5%-át sem. Akinek
van hitele, az tudja, hogy ez igazán könnyen
teljesíthetõ, felelõsen vállalható teher.  

De ennél talán még fontosabb, hogy
szemben az önkormányzatok nagy részével,
a felvett hiteleink nem mûködési célt szol-
gáltak, hanem fontos fejlesztéseket - útépí-
tés, csapadékvíz-elvezetés, körforgalom
megépítése - finanszíroztak. Azaz nem fel-
éltük ezeket a forrásokat, hanem gyarapí-
tottuk vele Bábolna vagyonát. 

Az idei költségvetést is úgy tudta elfo-
gadni februárban a testület, hogy az ki-
egyensúlyozott, biztos alapot nyújt a kötele-
zõ feladatok ellátására, és megfelelõ forrást
a további fejlesztésekhez. Természetesen
mindent meg kívánunk tenni, hogy ez így
maradjon a következõ években is, és to-
vábbra is a kiegyensúlyozottság jellemezze
gazdálkodásunkat.

MEGÚJULT AZ ARANYHAL

PÁRBESZÉD A PULTNÁL
Már a kampány idõszak idején felvetõdött annak a gondolata, hogy a jövõben tele-

pülésrészekre lebontott lakossági fórumon találkozzon a városvezetés az ott élõkkel.
Az elsõ, a szabadidõközpontban tartott közmeghallgatás után aztán február elején a
Wesselényi utcai italkimérésben gyûltek össze a környéken élõk, hogy gondjaikról, öt-
leteikrõl és az önkormányzat fejlesztési terveirõl beszélgessenek dr. Horváth Klára pol-
gármesterrel.

A szokatlan helyszín a polgármester szerint jót tett a párbeszédnek. Mintegy 25-30
fõ jelent meg a rendezvényen, igaz, a társaság a mintegy másfél órás találkozó ideje
alatt folyamatosan cserélõdött. Az viszont érezhetõ volt, hogy a fórumnak otthont adó
italozó oldottabbá, interaktívvá tette a beszélgetést.

Dr. Horváth Klára rövid ismertetõjében az idei célokat vázolta fel. Szó esett a költ-
ségvetés alakulásáról, a tervezett fejlesztésekrõl, a buszmegálló és a mentõállomás
megvalósításáról, valamint a kamerás megfigyelõrendszer kiépítésérõl. Az italkimérés
vendégei pedig a véderdõ, a szemétszállítási díj és a csapadékelvezetés problémáját ve-
tették fel, s erre vártak válaszokat a városvezetõtõl.

Az elsõ mikro lakossági fórum tehát beteljesítette a hozzá fûzött reményeket. Leg-
közelebb – a tervezett metódusnak megfelelõen – április elején találkozhatunk hason-
ló céllal a polgármesterrel egy másik településrész italozójában. -bm -

CCSSAAKK  ÚÚGGYY  RREEPPKKEEDDNNEEKK  AA  MMIILLLLIIÁÁRRDDOOKK

A horgászegyesület új vezetõi
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 13. –  Vasárnap 11 óra
(Böjt elsõ vasárnapja, Úrvacsora)
MÁRCIUS 20. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 27. –  Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS   3. –  Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 10. –  Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 17. –  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 református lelkész
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok: 

dr. Farkas Roland, dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
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 20. vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László,
Tel.: 34/368-109 osgyanlaci@t-online.hu

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

http://enekeskonyv.lutheran.hu/ www.komarom.lutheran.hu

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
2011. MÁRCIUS

13-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Nagyböjt 1. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
20-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Nagyböjt 2. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
27-én vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Nagyböjt 3. vasárnapja 10.45 órakor szentmise

2011. ÁPRILIS
3-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma

Nagyböjt 4. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.

Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
Kántor: Bartal Éva Tímea 20/314-5991
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott  honlapok: www.katolikus egyhaz.hu; www.gyor.egyhazmegye.hu; 

www.communio.hu/hitvallas; www.katolikus.hu; www.ujember.katolikus.hu; 
www.magyarkurir.hu; www.hitvallas.hu

Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

TISZTELT ADÓZÓK!
A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA köszönetét fe-
jezi ki az elmúlt évben befizetett jövedelemadó
1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák ala-
pítványunkat jövedelemadójuk 1 %-ával:

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:

19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma

TISZTELT ADÓZÓK!
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány ez-
úton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az alapítvány alapító
okiratában foglalt célok megvalósítását különös
tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékeny-

ség segítésére.

A Közalapítvány adószáma:
18614598-1-11

Köszönettel:
Dr. Jankó Miklós Jenõ kuratóriumi elnök

Kedves bábolnai hívek,
lakosok!

Köszönjük a 2010. évben  befizetett egyházi
adót, adományt, munkát, virágot, s egyéb segít-
séget.
Tisztelettel kérjük, hogy az idei évben is támo-
gatásaikkal segítsék a bábolnai katolikus egy-
házközségünket.

Elõre is köszönjük!

Bábolnai Katolikus Egyházközség
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I.
Erzsébet délután háromkor ébredt.

Az utóbbi idõben három-négy órakor
hajnalban került ágyba, és lassankint
ebbe is beletörõdött. Késõ õsz volt, és jó
is volt így, a homályos szobában megvár-
ni, míg a szûk Kálvária utca elsötétül, és
túl, a borbélynál meggyújtják a petróle-
umlámpát. Ilyenkor halvány fénypász-
ma esett a szobába, és Erzsébet lassan
öltözködni kezdett.

Erzsébet tournure-t vett fel és az ol-
csó, de tarka szalagokat gonddal kötöz-
gette. Borszeszlámpával bodorította a
haját, amelybe õsz szálak vegyültek. A
borszeszlámpa egy halványkék kötésû
könyvön állott; - ennek a könyvnek ez
volt a címe: “Emlény”, valami költõi
társaság adta ki, ezernyolcszázötvenket-
tõben, itt, Kanizsán. Erzsébet elmeren-
gett, s a felsõbb matézisben nem na-
gyon járatos elméjében jó egy percig tar-
tott, míg kiszámította, hogy ennek már
tizenegy éve lesz hovatovább. Az
“Emlény”-nek nemcsak a kötése, de a
lapjai is halványkék papirosból voltak,
halványzöld versek voltak benne,
Lisznyaitól és több költõnõ is szerepelt.
Az ötvenkettes évszámra Erzsébet külön
emlékezett, hányatott és zavaros életé-
ben, homályosan tudta, ez az évszám
valami különösebb eseményt jelentett.
De ez nagyon távoli és kényelmetlen és
bús gondolat volt, és Erzsébet gyorsan
Szeremleyre gondolt. Szeremleyvel már
egy hónapja volt együtt - illetõleg
Szeremley volt az egyetlen ember, aki
egy hónapja állandóan járt hozzá úgy,
hogy együttlétüknek holmi határozot-
tabb jellege kezdett kialakulni, megkü-
lönbözve az egy- meg kéthónapos, futó
barátságoktól. Ma is, hajnalban, öt óra-
kor váltak el, Erzsébet suttogva kísérte
ki a homályos kapualjába nyíló szobá-
ból, és Szeremley már ötre újból ide-
ígérkezett.

De már négykor ott volt, pepita nad-
rágban, rettenetesen magas gallérban,
fekete Chevallier-beli, alacsony, egyenes
cilinderben. Erzsébet még nem fejezte
be a ruházkodást, és bizalmasan hátra-
szólt, hogy csak üljön le. A gavallér óva-
tosan húzta fel nadrágját, és elõbb meg-
nézte a kopott bõrhokedlit. Aztán unni
kezdte magát, és megszólalt:

- Ma beszéltek rólad valahol - mond-
ta elõrehajolva. Mostanában, mikor
magukra maradtak, már tegezték egy-
mást.

- Ne mondjad.
Erzsébet nem nagyon bánta, mirõl

beszélhettek. Csak azon csudálkozott
futólag, ki ismerheti õt Kanizsán, ahol

alig fél éve lakott. Az emberekkel szem-
ben évek óta valami távoli, zagyva érzé-
se volt - nem emlékezett senkire és
semmire, ami azelõtt történt -, mintha
ez utóbbi tíz év elõtt nem lett volna
semmi, vagy ami volt, holmi más, ide-
gen emberrel történt és nem vele. Úgy
volt, mintha õ tulajdonképpen tíz évvel
ezelõtt született volna, egy szennyes és
homályos sikátor valamely udvarában,
de nem gyereknek született, hanem
már érett és mindent értõ, megcsömör-
lött asszonynak - egy nagy, gúnyos cse-
csemõ, kit nem érdekel a világ, mert
már kiábrándult belõle, mielõtt megpil-
lanthatta volna.

- Matskásyéknál kerültél szóba -
folytatta Szeremley, látván, hogy magá-
tól kell belefogni.

Majd, hogy Erzsébet erre se érdeklõ-
dött:

- Nem is tudtam, hogy neked férjed
is volt már.

Erzsébet egy gombostût erõsített
meg, és a tükör felé hajolt. Annyit ér-
zett, hogy Szeremley hangjában volt va-
lami tiszteletféle, és ez bosszantotta.
Évek óta elképedve és egyre növekvõ
megvetéssel szilárdult meg keveset fog-
lalkoztatott értelmében a meggyõzõdés
a férfiak határtalan ostobaságáról. Íme,
ez az ember, aki eddig úgy bánt vele,
ahogy õ maga is természetesnek és he-
lyénvalónak találta, most talán meg
akarja különböztetni õt a hozzá hason-
ló nõk között, mert valaki megmondta
róla, hogy tiszta családból származott, s
hogy egyszer férje is volt, tekintélyes és
jómódú ember, valami jegyzõ. Istenem,
alig emlékezett rá.

- Mi bajuk velem? - rántotta a vállát.
A gavallér közelebb jött, legyeskedni

kezdett. De Erzsébet ráütött a kezére.
Egyszerre valami durva és kemény ér-
zése volt. Most magától kezdett beszélni
a volt férjérõl. Szeremley a külsejére
volt kíváncsi.

- Keszeg kis ember volt - mondta Er-
zsébet jókedvûen -, csapzott bajusza
volt, nem szerette a rendet. Kevés pénze
volt.

- Mért hagytad ott?
- Becsukták.
Szeremley megtudta, hogy holmi po-

litikai ügyrõl volt szó: közvetve tudta
csak meg, elképzelésbõl, mert a nõ
nem nagyon értette, mi a különbség.

A gavallér intim részletekre tért, ér-
deklõdött. Erzsébet ajkát biggyesztette,
megvetõen legyintett. Aztán behívta a vi-
ceházmesternét, és kávét hozatott. Kalá-
csot ettek hozzá.

- Erzsébet, este elviszlek a Teátrum-
ba - mondta a gavallér. - Társulat érke-
zett.

- Komédiát játszanak? - kérdezte.
- Nem ám, édes babám. Hanem a

barátom uram, egy bizonyos Bájligethy,
valahol egy drámai poémát talált,
nyomtatásban, vagy azon manuscrip-
tumban vette meg a szerzõtõl, eljátssza,
engedelem nélkül, Kanizsán és még
egyebütt. Pesten még nem is játszották.
Nagy mester ez a Bájligethy, õ maga fes-
ti a kárpitot meg a kulisszákat mind.
Ehhez kellett vagy ötven darab.

Erzsébet elkészült, rizsport hintett
az arcára, pirosítóval kendõzte még. Az-
tán jókedve lett.

II
Sokan voltak, az egész kanizsai intel-

ligencia, és Erzsébet dacosan, szemtele-
nül suhogott fel a páholyba, megköve-
telve mintegy, hogy az anyák szégyelljék
magukat, és zavarba jöjjenek bakfis leá-
nyaik miatt. Szeremley valami diákot
hozott még magával, és Erzsébet, amint
a szûk lépcsõn felfelé mentek, már csak
szokásból is, megszorította a diák kezét,
úgyhogy a körmei egy kicsit belementek
a tenyerébe. A diák hûlt-fûlt és reme-
gett, a puha asszony sötét, árkolt szemei
vészes, baljós mámorban ringatták.

Mire leültek, odalent javában folyt
már a játék. A diák, lelkes szemû, igen
fiatal ember, Szeremleynek magyarázta,
mirõl van szó. Szeremley gúnyosan fi-
gyelt a diákra, és egyik karját óvatosan
dugta Erzsébet háta mögé. Erzsébet vi-
szont a diák felé hajolt. A diák folyton
beszélt, suttogott. Erzsébet az egészbõl
ezt a nevet hallotta: Arany János, és itt
megjegyezte, hogy ismerte azt az írót,
egyszer Pesten találkozott vele, és be-
széltek is.

Valami nagy sivatag volt most a szín-
padon, hátul piramisok, és az egyik,
barna színész igen hangosan szavalt. A
diák azt mondta, hogy ez szimbólum, és
hogy ilyeneket Goethe is használt. Er-
zsébet a színészre tett megjegyzést, hogy
csinos fiú, de buta, ismeri ezt is.
Szeremley elménckedett, hangosan szó-
játékokat csinált, hogy a földszinten is
hallhatták.

- Mi ez az egész? - mondta Szeremley
türelmetlenül.

Odalent tapsoltak. Erzsébet egyik
lábszárát odaszorította a diák lábszárá-
hoz. A diák nem tudta, mit tegyen, és
megint beszélni kezdett. Erzsébet futó-
lag a barna színészre is gondolt, aztán
maga se tudta, hogyan, fanyar fáradtsá-
got érzett, mind a hármat megutálta:

Szeremleyt egyenesen megrúgni szeret-
te volna, a diákot elkergetni. Halálosan
unta õket: elhatározta, hogy inkább a
színpadra figyel, és ha lehet, int a szí-
nésznek.

A színész hosszú lebernyegben állt
egy asztal elõtt, és szavalt:
“Ó nõ, ha te meg tudnál érteni,
Ha lenne lelked oly rokon velem,
Miként az elsõ csókodnál hivém,
Te hû maradnál hozzám s nem keresnéd
A boldogságot kívülem. -
Oh nõ, mi végtelen szerettelek!
Szeretlek most is, ah, de keserûen...”

Erzsébet megütõdött: milyen furcsa
beszéd ez. Aztán megint elfelejtette a
darabot. Megint ráfanyalodott, hogy a
diákkal foglalkozzék, de ez tátott szájjal
figyelt, nem is vette észre. Ez felbosz-
szantotta Erzsébetet: ostoba férfiak,
gondolta magában, mindenfélét össze-
irkálnak egymásnak a nõkrõl, és úgy fi-
gyelik egymás szavát, hogy közben meg-
feledkeznek arról, amirõl szó van. Mit
bámul úgy ez a gyáva diák?
“Minõ csodás kevercse rossz s nemesnek
A nõ, méregbõl s mézbõl összetéve...
Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja,
Míg bûne a koré, mely szülte õt.”

Minek, minek, minek - minek ez az
egész -, mondta magában Erzsébet, és
életének nagy ürességébe bámult. Rossz
napokat látott és erõszakos, ostoba em-
bereket - utálatos. Minek él õ? És miket
beszélnek ezek az írók - eszébe jutott az
Emlény, ami ott áll most az asztalkán, a
hajfodorító spiritusz-masina mellett. Az
egész egy zavaros mélység, amibe rossz
illatú dolgok kavarognak. Csak lefelé le-
het nézni bele - mélység, ami egyre mé-
lyebb lesz.

Egykedvûen vette észre, hogy véletle-
nül ebben a pillanatban valaki a színpa-
don is a “mélység” szót mondta, abban
a pillanatban, mikor õ maga is ezt a szót
gondolta. Oda figyelt. Egy nõ szavalt, fel-
emelt karokkal:

“Mit állsz, tátongó mélység, lábaim-
nál?

Hiszed, hogy éjed engem elriaszt?
A rög hull csak belé, a föld porába,
Én glóriával általlépem azt.”
- Ki írta ezt a darabot? - kérdezte Er-

zsébet a diáktól.
A diák megmondta.
Erzsébet csak egy pillanatra mere-

vült meg. De a diák észrevette. Megkér-
dezte, mi az. Erzsébet Szeremley felé
fordulva válaszolt:

- A férjem... a volt férjem... nem is
tudtam... hogy az darabokat írt...

És nagyra meresztette a szemeit, és
lassan elõrehajolt.

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Karinthy Frigyes - ERZSÉBET SZÍNHÁZBA MEGY

Kedves Olvasó! Március 8-án szerte a világon  köszöntik a lányokat, asszonyokat. A köszöntés kijár, hiszen helyt
kell állni a munka frontján, irányítani kell a háztartást, nevelni kell a gyermekeket, gondoskodni kell a mindennapok derûjérõl,
békéjérõl. Nem volt ez mindig így!

Karinthy novellájának segítségével pörgessük vissza az idõ kerekét ! Dõljünk hátra egy kényelmes karosszékben, és
nevessünk a XIX: századi „unatkozó szépasszonyok” sivár életén! Veresné Szkocsek Mária
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Ha létezik „jó” irigység, ak-
kor az minden bizonnyal olyan,
mint ami a Cseperedõk felnõtt
tagozatát mozgatja. A táncos
gyerekek szüleibõl verbuváló-
dott csapat ugyanis egyszerûen
megirigyelte csemetéik sikerét,
s azok népi kultúrával kötött
szerelmét. Elhatározták hát,
hogy õk maguk is táncos cipõbe
bújnak, s hetente másfél órára
belekóstolnak a próbák fárasz-
tó, de nagyon vidám világába.

Odakinn sötét van, amikor az
új iskola környéke megelevene-

dik. Fõként asszonyok érkeznek
télikabátban, az estébõl a vil-
lanyfénybe lépve még hunyo-
rognak kicsit. Néhány perc, s a
farmeres, pólós anyukák már bõ
szoknyában, pántos cipõben
lépnek a próbaterem linóleu-
mára. Mellettük kihúzott de-
rékkal fiúk, férfiak, akik határo-
zott mozdulattal kapják deré-
kon párjukat az elsõ taktusra. 

Délszláv dallam és nevetés
száll. A mozdulatok még nem
tökéletesek, csak az összhangra
való törekvés. Minden lépést az

akarat, a „jól akarom csinálni”
szándéka vezet, ahogy egymás
kezét fogva kört alkotnak, majd
párokra szakadva együtt lejte-
nek tovább.

Az igyekezet vitathatatlan,
mégsem érzõdik az „izzadság-
szag”, a gyötrelem. Jókedvûen,
egymást ugratva kerülnek Bors
Erika és Török Sándor vezeté-
sével közelebb és közelebb a
mozgás szépségéhez. Érzõdik, e
kegyelmi állapotban csak azok
részesülnek, akik saját örömük-
re tanulnak valamit. A szülõk,

akik csütörtökönként másfél
órára táncosnak állnak , ezt te-
szik. Nem rivalda fényre vágy-
nak – pedig álltak már színpa-
don, s arattak nagy sikert mûso-
rukkal – , hanem a tudásvágy, az
önfeledt öröm mozgatja õket. 

Kifelé menet azért Török
Sándor még megjegyzi: akinek
kedve van ebbe a szó szerinti és
képletes körbe tartozni, szíve-
sen várják. A próbaterem ajtaja
csütörtök esténként a felnõttek
elõtt (is) nyitva áll. 

– bm -

Felcseperedett cseperedõk

Kedves Szülõk, Adózók!
2010. évi adóbevallásának elkészítésekor Önnek le-

hetõsége nyílik arra, hogy adója 1 %-val támogassa a
közhasznú Cseperedõk Néptánc Egyesület mûködését,
célkitûzéseinek megvalósítását.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója el-
sõ 1 %-val Egyesületünket támogassa! Felajánlását
Néptánccsoportunk lelkes, táncoslábú gyermekei nevé-
ben hálásan köszönjük!

A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve: 

Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete tisztelettel kéri az
adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val
támogassák Egyesületünket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóbevallása során
Egyesületünket jelöli meg kedvezményezettnek.

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének

adószáma: 18618200-1-11
Köszönettel:

Cseh László elnök

MINÕSÉGI TÛZIFA
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ
Bábolnai fakereskedés az alábbi

szolgáltatásokkal
várja tisztelt megrendelõit

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk 
és konyhakész tûzifa) értékesítése

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, 
deszkák) értékesítése

– Fûrészpor értékesítés
– Fuvarozás 1,7 t-ig

Elérhetõségek:
PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821
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LLEEGGYYEENN  ÖÖNN  IISS
PPOOLLGGÁÁRRÕÕRR!!
Jelentkezzen
a  bábolnai  

polgárõr  egyesület
tagjának!

A polgárõrség a településen a
közbiztonság, és bûnmegelõ-
zés céljából jött létre. A pol-
gárõrség tagjai politikamen-
tesen végzik a feladataikat.
Munkájukat ingyen, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül, tár-
sadalmi munkában csinál-
ják. Havonta tagdíjat fizetnek
azért, hogy az egyesület tagjai
lehetnek.

KI  LEHET
POLGÁRÕR?

Minden büntetlen elõéletû,
16 évet betöltött magyar ál-
lampolgár (vagy Magyaror-
szágon letelepedett külföldi)
aki egyetért a polgárõrség
céljaival, és hajlandó tevéke-
nyen részt venni azok meg-
valósításában.

EEggyyüütttt  kköözzöösseenn  
aa  tteelleeppüülléésséérrtt!!

Jelentkezni 

a ++3366-3300-66-221100-221155
telefonszámon lehet.
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Február 12-én 12. alkalommal került sor a hagyományos jótékony-
sági bálunkra a szülõk és a nevelõk szervezésében. A korábbi évek-
ben a Bábolna Sportcsarnokban tartottuk ezt a rendezvényt. Az
idén a résztvevõk száma száz alá csökkent, így a Szabadidõközpont
megfelelõ helyszínnek bizonyult.
A 85 vendég jó hangulatban tölthetett el egy kellemes estét, éjsza-
kát.
Este 9 órakor a Magyarock Dalszínház mûvészei zenés összeállítá-
sukkal megalapozták az est hangulatát.
A jó zene táncra szólított mindenkit, a mulatságot a késõ esti órák-
ban a szülõk és a vállalkozó kedvûek várva-várt mûsora szakította
félbe. Ez alkalommal is óriási sikert arattak a belsõ teremben be-
mutatott színpadi produkciójukkal.
A tombolasorsoláson sok értékes ajándék talált gazdára, melyeket
cégek, vállalkozók, magánszemélyek ajánlottak fel.
A bál bevétele 232 000.-Ft, melyet eszközfejlesztésre fordít az in-
tézmény, ezzel is javítva gyermekeink oktatásának színvonalát.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik
a belépõjegyek és támogatói jegyek megvásárlásával, a tombolatár-
gyak és pénzösszegek felajánlásával támogatták a Bábolnai Általá-
nos Iskolát. Az anyagi támogatáson túl köszönjük a lelkes szülõk-
nek és mindazoknak munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöjjön.

Peresztegi Gáborné igazgató

A Szülõk-Nevelõk báljának támogatói:
Aliter – P Kft.; Bábolna Brojler Kft.; Bábolna Hús Kft.-
Debreczeni Tibor; Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.; Balogh Ti-
bor; BTV; Bábolna Város Önkormányzata; Bábolna Pékség;
Bernáth Tibor; Bierbauer Imre; Bioporta-Katona Lászlóné;
Capsula Bt.; Coop 139 sz. ABC; Czigány Márta – kozmetikus;
Czinderné Francsics Judit; Detti Masszázs; Eurós bolt; Dr. Faragó
Ügyvédi Iroda; Flór Agro Bt.- Gazdabolt; Frézia virágüzlet – Tóth
Józsefné; Fõnix virág – Csicsatka Judit; Guistaiolo Étterem; Nóra
Kozmetika - Hodován Tamásné; Horgászbolt – ifj. Prekler László;
dr. Horváth Klára; Horze  Lovasbolt- Bábolna; IKR Zrt; Invest
Kft.; Irodacentrum; Jiu Qiu Kft. – Kínai bolt; Katona Mariann; K&
H Bank Zrt. - Ácsi fiókja; Kiss András – Zöldség – gyümölcs; Koko
Autósbolt; Kolcsár Pékség; Kovácsné Geszterédi Henriett; Lányi
Szilvia; Lászlófalviné Domján Katalin; Martini Divat; Misztótfalusi
Kft.; Molnár Ágnes; Kériné Váradi Mariann; Pábli Zsolt; Pál és
Horváth Bt.; Panák Zsolt; Patakiné Rezsek Gabriella; Peresztegi
Gáborné; Prekler Orsolya; Pilkor Kft.; Reál Manna diszkont üzlet;
Ruttner Károly; Sáhóné Horváth Márta; Soós Gábor és családja;
Szarkáné Ágoston Orsolya; Százszorszép Óvoda és Bölcsõde; Szü-
lõi Munkaközösség; Szilágyi Ágnes; Tanos Lászlóné; Tornyosné Vas
Mónika – fodrász; Veres Zoltán és családja; Zs &Zs Mérnökiroda
- Zsidi Sándor; A Szülõi Munkaközösség tagjai és az általános isko-
la dolgozói

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA

Farsang „nyugdíjas-módra”
Február 3-án önkormányzatunk és az alapszolgáltatási központ szervezésében került

sor nyugdíjasaink farsangi batyus báljára a Szabadidõközpontban. Ezúttal Ihos József
humorista szórakoztatta az egybegyûlteket, majd nyugdíjasaink jelmezes felvonulása és
mûsora következett. A jó zenérõl most is a közönség kedvence, Szõke Tamás gondosko-
dott.

A farsang fánk nélkül nem az igazi. Azt is tudjuk, hogy általában a legfinomabb süte-
ményeket a nagymamák készítik. A bábolnai Idõsek Klubjában ebben az idõszakban
hozzáértõ, szorgos kezek sütik évrõl-évre a farsangi fánkot.
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Alsó tagozatosok
farsangja

Hagyományainkhoz hûen idén is (febru-
ár 24-én) megrendeztük az alsó tagozato-
sok farsangi délutánját.

A móka, nevetés, kacagás a TIAMO
tánccsoport színvonalas nyitótáncával kez-
dõdött. Fokozta a hangulatot az osztályok
színes, jelmezes felvonulása, akik vidám
versikékkel búcsúztatták a telet:

„Farsang, Farsang, te bolondos,
Csupa móka, kacagás
Télidõnek vége van most,
Minden élõ tavaszt vár.”
A karneváli forgatagban együtt táncolt

teknõs és katica, csiga-biga és cica-mica,
István király és Zorró, a bohócok, kalózok,
hercegnõk és az ördögök társaságában. Az
idén a jelmezeket több kategóriában érté-
keltük. Jutalmat kapott a legmunkásabb, a
legviccesebb, a legötletesebb, legijesztõbb
és a legelegánsabb jelmez viselõje. Táncolni
is érdemes volt, mert a zsûri értékelte a leg-
ügyesebb táncosokat is. Az osztályok között
versenyt hirdettünk, a legtöbben beöltözöt-
tek gyönyörû tortát nyertek.

A jókedvet fokozták a tréfás ügyességi
játékok. A tombolasorsolásnál pedig érté-
kes nyereményekkel gazdagodhattak a ta-
nulók. 

A zajos mulatság fánkevéssel zárult. 
Patakiné Rezsek Gabriella
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Felsõs farsang
2011. február 11-én rendeztük meg a felsõs farsangi bált. 3 óra

után vették kezdetüket a már hagyománynak nevezhetõ osztálymû-
sorok a mûvészeti terem színpadán. A nyolc felsõs osztály közül öt
(5. a, 5. b, 6. b, 7. b, 8. a ) készült szórakoztató produkcióval, me-
lyek közül a zsûri a 8.a elõadását ítélte a legjobbnak, jutalmuk egy
szép torta volt. Ezt követõen megkezdõdött a várva várt disco isko-
lánk aulájában, karbantartónk, Simon Péter szolgáltatta a jó zenét.
Érdemes volt ügyesen táncolni, hisz jutalmaztuk a legjobb három
lány és fiú táncost, név szerint Bagó Zsófia, Szabó Fanni, Németh
Noémi, Buza Patrik, Gyécsek Marcell és Rózsási Péter bizonyultak
a legjobbaknak. Nem maradt el a tombolahúzás, illetve a tea és zsí-
ros kenyér sem. Jó hangulatban telt a délután, minden résztvevõ jól
érezte magát, sok szép ajándék talált gazdára.

Kovács Judit

Az óvodás focisták is kivették részüket a farsangból. Ági néni
és Kati néni farsangi kellékekkel „felfegyverezve” a gyermekeket
kirobbanó jókedvet varázsoltak az edzés befejezéseként.



- Mibõl készül a csokoládé? –
kérdeztem a gyerekeket. 

- Csokiból!  – felelték. 
A csokoládé alapanyaga a

kakaóbab, amely a 12-18 méter
magasra megnövõ Theobroma
cacao nevû fa termése. 

A theobroma szó jelentése
“istenek eledele”, ami egyben
kifejezi azt is, hogy az értékes
termés az emberiség egyik legfi-
nomabb csemegéje. Ez a trópu-
si örökzöld vadon terem Közép-
és Dél-Amerikában, Afrikában
és Ázsia egyes részein. A kis
sárga magok húsos hüvelyben
nõnek. 

A nyers kakaót elõször fer-
mentálják, majd megpörkölik.
A kakaóbab héja megbarnul,
törékennyé válik. A magot meg-
szabadítják ettõl a héjtól és ad-
dig õrlik, amíg folyékony masz-
szát nem kapnak. A masszát ki-
sajtolják, végül elõáll a zsíros
kakaóvaj és a kakaópor. Az ét-

csokoládé úgy készül, hogy a fo-
lyékony masszához cukrot és
újabb kakaóvajat kevernek. A
tejcsoki kakaómasszájához csak
sûrített tejet adnak. A fehér
csokoládé kakaóvajból, cukor-
ból és tejbõl készül. 

A mai Mexikó területén élt
maja indiánok már i.sz. 600 kö-
rül használták a csokoládé bizo-
nyos változatát, amelynek mági-
kus erõt tulajdonítottak: vallási
szertartásokban, illetve gyógy-
szerként használták láz, köhö-
gés és terhességi depresszió el-
len. Õk a pörkölt és õrölt ka-
kaóbabhoz vizet, kukoricalisz-
tet, vaníliát és csilit adtak.

A maják keserû kakaóitalát
az aztékok vaníliával és mézzel
édesítették. Náluk a csokoládé
gazdasági értéke kapott hang-
súlyt: a nemesek italának tartot-
ták, és fizetõeszközként hasz-
nálták, például az adót is kakaó-
babban fizették.

A csokoládé 1700 körül vált a
közember számára is elérhetõ-
vé, ekkor az ún. csokoládéházak
éppoly népszerûek voltak, mint
a kávéházak.

A csokoládé az egészség for-
rása? Igen.

A nyers kakaóbab a föld
egyik legnagyobb antioxidáns-
kapacitással, flavonoid ható-
anyaggal rendelkezõ növénye. 

A jó minõségû, fekete csoko-
ládé több szempontból is jóté-
konyan hat a szervezetre: frissít,
lassítja   az   öregedést,   javítja
a kedélyállapotot, növeli a
stressztûrõ képességet, erõsíti a
memóriát, segíti a koncentráció
fenntartását, szabályozza a ko-
leszterint, kiváló orvosság szív-
és érrendszeri megbetegedések-
re: vérnyomásproblémákra, ér-
szûkületre, érelmeszesedésre.

Ilyen érdekességeket is meg-
tudhattak a gyerekek február
17-én, óvodánk galériájának
újabb kiállításán. Pusztai Jó-
zsefrõl köztudott, hogy szereti a
régiségeket, szereti gyûjteni a
számára kedves , érdekes dolgo-
kat. Örömmel ajánlotta fel a
csokoládé-papír gyûjteményét,
hogy azt kiállítsuk, bemutassuk
a gyerekeknek.

Nagy érdeklõdéssel figyelték
óvodásaink a bemutatót, de a
legjobban persze a csokoládé
kóstolása tetszett nekik. Kíván-
csian ízlelték a kicsit keserû ét-
csokoládét, a finom tej-, és
fehércsokikat. Készítettünk ne-
kik folyékony csokit is, amibe
gyümölcsöket márthattak. Ne-

künk felnõtteknek nem is a kós-
tolás, hanem  a régi kedvenc
csokoládénk látványa okozott
kellemes perceket, örömmel
nézegettük, kerestük a rég nem
látott „csokikat”, még az ízére is
emlékeztünk. A gyerekekkel azt
is megbeszéltük, hogy bár-
mennyire jó, egészséges a cso-
koládé, nem szabad belõle túl
sokat enni, és a benne lévõ cu-
kor miatt érdemes utána fogat
is mosni, amit így az egészség-
nevelési hét után kórusban
mondtak a gyerekek. 

Köszönjük „Józsi bácsinak”,
hogy elhozta gyûjteményét, és
emlékezhettünk mi is egy kicsit
a gyermekkorunkra. 

Azóta is, ha elmegyek a kiál-
lítás mellett, ránézek a csokikra,
és eszembe jut az a kis bolt,
ahová annak idején elõször el-
mehettem egyedül, és megve-
hettem az elsõ „sportszelete-
met” . Köszönöm. 

Homoki Judit
óvodapedagógus
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Február 7-11-ig  a komáromi
ÁNTSZ  munkatársa Tamicsné
Kovács Zsuzsanna tartott elõ-
adásokat nagy- és középsõ cso-
portos óvodásainknak az egész-
ségünk megõrzésével  kapcsola-
tos témákban.

Az elõadás sorozat 4 témát
ölelt fel: 

- Személyi higiénia, testápo-
lás

- Az egészséges táplálkozás
- Dohányfüst mentes környe-

zet, szelektív szemétgyûjtés
- Baleset-megelõzés, közle-

kedés biztonság.
Az elõadó nagyon szemléle-

tesen építette fel az elõadáso-
kat, projektoron kivetítette a
szemléltetésre szánt képeket a
gyerekeknek, több valós eszközt
is használt, óvodásainkat be-
vonta az egyes tevékenységek-

be, lehetõséget adott a gyere-
keknek  a témával kapcsolatos
személyes élmények elmondá-
sára. Minden témához válasz-
tott mesét, verset, zenét, melye-
ket a gyerekek nagy élvezettel
hallgattak. A táplálkozás témát
gyümölcskóstolással tette színe-
sebbé. A biztonságos közleke-
déssel kapcsolatos témánál szi-

tuációs játékban mutathatták
meg a kiválasztott gyerekek a
helyes viselkedést gyalogosan és
autóban utazva.

Az elõadás sorozatban érin-
tett témákkal mi is foglalkozunk
az óvodában, de most más meg-
közelítésben, célirányosan egy-
egy témáról bõséges informáci-
ót kaphattak a gyermekek. Óvo-

dásaink élvezték az elõadáso-
kat, örömmel nyugtáztuk, hogy
sok ismerettel rendelkeztek
már a témákról, de az újonnan
hallottak, a játékos és szemléle-
tes elõadások nyomán jól rög-
zültek bennük.

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

Csokoládé-kiállítás a galériában

EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMJAI AZ ÓVODÁBAN
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Katalin bál bevételének
felhasználása

A jótékonysági bál 2002. évi elindítása óta a báli bevételek
nagymértékben hozzájárultak intézményünk eszközkészletének
bõvítéséhez. Az elmúlt 9 évben  szinte csak ebbõl tudtuk gyara-
pítani csoportjaink játékkészletét. Ebbõl a bevételbõl sikerült
kialakítanunk az óvoda rádiónkat, mely lehetõvé teszi, hogy
kellemes halk zene fogadja folyosóinkon az intézménybe érke-
zõket. Az udvarunkra árnyékoló tetõs rendezvényházat készí-
tettünk. Az utóbbi évek bálbevételeibõl, a csoportok régi típu-
sú fektetõit kezdtük el kicserélni.

A 2010. évi Katalin báli bevételbõl az  ötödik csoportunkba
vásároltunk új gyermek ágyakat. Így már valamennyi csopor-
tunkba sikerült kicserélni a régi vasvázas fektetõket higiénikus
mûanyag ágyakra.

Ezúton is köszönjük a támogatói -, és részvételi jegyek meg-
vásárlóinak, hogy hozzájárultak intézményünk eszközkészleté-
nek bõvítéséhez.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

FFaarrssaanngg  aazz  oovviibbaann
“Itt a farsang áll a bál ...” hangzik a jól ismert

ének. Február 25-én, az idei farsang utolsó napján
ovisaink jelmezekbe öltözve, vidáman töltötték az
idõt csoportjaikban. A következõ képek a pénteki
óvodai eseményeket idézik fel.
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A Pápa elleni vesztes meccset követõen
tekéseink Répcelakra látogattak. A listave-
zetõ otthonában mindig nehéz állni a sarat,
fõleg olyan együttes ellen, amely tudása
alapján szuperligásnak mondható. Játéko-
saink hiába dobtak bõven ötszáz fa felett, a
répcelakiak „leggyengébb” dobója is több
mint 550 fát ért el. Az ifjúsági csapat is re-
mekül dobott, de sajnos ellenfelük felül-
múlta õket.

Egy hét pihenõt követõen Szombathely-
re látogatott együttesünk. A szombathelyi-
ek a tabella utolsó helyét foglalják el, ezért
komoly remény volt a gyõzelemre. Tekése-
ink kitettek magukért, bizonyították, hogy
van helyük a mezõnyben. Ifistáink is reme-
keltek, a rövid kihagyás után visszatérõ
Körmendi Imre igazolta tehetségét és Do-
bos Filibert is gyõzni tudott.

A hazai pálya elõnyét élvezhette volna
csapatunk a rivális Csákánydoroszló ellen.
Úgy kellett volna a gyõzelem, mint egy falat
kenyér. A papírforma is nekünk kedvezett,
ám csapatunk néhány játékosa ezúttal nem
tudott olyan teljesítményt nyújtani, ami a
várva várt gyõzelemhez segítette volna
együttesünket. A végjátékban dobóknak
kishíján sikerült döntetlenre hozni a mecs-
cset, de ezúttal el kellett viselni a fájó vere-
séget. Ifjúsági csapatunk teljesítménye ha-
tott egy kicsit bíztatóan: a Körmendi Imre,

Horváth Péter duó stabil teljesítménnyel
nyerte a találkozót.

Felnõtt tekéseink a kilencedik helyrõl
várják a folytatást, ami nem lesz könnyû.
Olyan csapatokkal mérkõznek, akik a me-
zõny élén foglalnak helyet. Együttesünk ke-
mény küzdelmet folytat a bennmaradásért.

Az ifjúságiak lelkesedésüknek és javuló
teljesítményüknek köszönhetõen a hatodik
helyet foglalják el.

EREDMÉNYEK (felnõtt csapat)
Répcelaki SE – Bábolna SE 

8 : 0 (3488 : 3205)
A Bábolna SE játékosai: Szilágyi András
509 fa, Balogh István 533 fa, Morvai Gábor
516 fa, Balom Sándor 561 fa, Horváth Péter
552 fa, Végh Jácint 534 fa.

Horváth TKSE (Szombathely) - 
Bábolna SE 2 : 6 (3170 : 3215)

A Bábolna SE játékosai: Végh Jácint 490
fa, Balogh István (Barányi Ferenc) 540 fa,
pf., Szilágyi András 536 fa, pf., Horváth Pé-
ter 575 fa, pf., Balom Sándor 562 fa, pf.,
Morvai Gábor 512 fa.

Bábolna SE - Csákánydoroszló KSE 
2 : 6 (3046 : 3060)

A Bábolna SE játékosai: Barányi Ferenc
498 fa, Balogh István 494 fa, Horváth Péter
474 fa, Morvai Gábor 499 fa, Végh Jácint
533 fa, pf., Balom Sándor 548 fa, pf.

EREDMÉNYEK (ifjúsági csapat)
Répcelaki SE – Bábolna SE 

4 : 0 (1093 : 1062)
A Bábolna SE játékosai: Dobos Filibert 517
fa, ifj. Horváth Péter 545 fa.

Horváth TKSE (Szombathely) - 
Bábolna SE 0 : 4 (889 : 1030)

A Bábolna SE játékosai: Dobos Filibert 489
fa, pf., Körmendi Imre 541 fa, pf.

Bábolna SE - Csákánydoroszló KSE 
4 : 0 (1018 : 902)

A Bábolna SE játékosai: Körmendi Imre
506 fa, pf., ifj. Horváth Péter 512 fa, pf.

KÖVETKEZÕ MÉRKÕZÉSEK:
Bábolna SE – Teke Baráti Kör 

(Szekszárd) március 19. Bábolna
Zalaegerszegi TK – Bábolna SE 

március 26. Zalaegerszeg
Bábolna SE – Mosonmagyaróvári TE 

április 2. Bábolna

Kézilabdás lányaink számára ha-
sonlóan folytatódott a bajnoki szezon,
mint ahogy év végén abbamaradt.
Gyõzelmet még mindig nem sikerült
szerezni, így hát pontot sem, de azért
néhány bíztató eredmény született.
Sárváron a tabella negyedik helyezett-
jétõl csupán hat góllal kaptak ki, a
második MOGAAC-tól viszont már le-
sújtó tizenöt gólos vereséget szenved-
tek, majd idegenben a listavezetõ Bük
együttese verte õket tizenhárom gól-
lal. 

Közben az ifjúságiak szorgosan
gyûjtögetik a pontokat, nekik már van
hat. Most például a Bük együttesét si-
került legyõzni.

A kézilabdacsapat február 20-i ha-
zai mérkõzését követõen különös
meglepetés ért. Szabó Ferenc edzõt
próbáltam szokás szerint a meccsrõl
kérdezni, de ezúttal nem akart kötél-
nek állni. Gondoltam, a vereség lehet
az oka, de korábban sosem ódzkodott
a riporttól, ha csapata kikapott. Nehe-
zen, de elmondta, mi az oka elkesere-
désének. Nyilatkozni nem kívánt,
annyit azonban megtudtam tõle, hogy

lemondott edzõi posztjáról, felesége
pedig a szakosztályvezetõi tisztségrõl.
Több mint nyolc éves munka után ar-
ra kérte õket a sportegyesület vezeté-
se, hogy a szakosztály pénzügyeinek
intézésérõl mondjanak le. A házaspár
úgy érzi, hogy a bizalom ilyen fokú
megrendülése irántuk alaptalan és
bántó, ezért nem kívánják folytatni
sporttevékenységüket a szakosztály-
nál.

A hétvégi mérkõzésen ott volt a
sportegyesület elnöke, Nagy Lajos úr,
aki megerõsítette a szakvezetõk állítá-
sát. Fontosnak tartotta azonban el-
mondani, hogy ez a helyzet azért ala-
kulhatott ki, mert a Bábolnai Sport-
egyesület a korábbiaknál is nehezebb
anyagi helyzetbe került. Mintegy 10-
11 millió forintból kell a három szak-
osztályt mûködtetni. Miután az egye-
sület vezetése kiszámolta, hogy me-

lyik szakosztályra kb. mennyi pénz
jut, a kézilabda szakosztály vezetése
jelezte, hogy ebbõl õk nehezen tud-
nak kijönni. Az egyesületi vezetõk
nem láttak lehetõséget az összeg nö-
velésére. Bevezették viszont azt a gya-
korlatot, miszerint az önkormányzat
úgy biztosítja a szakosztály számára a
mûködéshez legszükségesebb pénzt,
hogy annak felhasználásáról a polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak közremû-
ködésével szoros és szigorú elszámo-
lással tartozik a szakosztály. Ezt a
szakosztály vezetõi egyfajta bizalmat-
lanságként élték meg, ezért nem vál-
lalták tovább a szakosztály irányítását. 

A BSE elnöke lapunk számára azt
is elmondta, hogy a továbbiakban
Szántó Zita, az ificsapat edzõje viszi
tovább a szakmai irányítást. Sajnálja,
hogy közel kilenc évi munka után az
eddigi vezetõk távoznak a csapat élé-
rõl. Elismeri, hogy õk voltak azok,
akik a semmibõl hozták létre ezt az
együttest, és a legalsó szintrõl építet-
ték fel NB II-es szintû csapattá, az õ
nevükkel fémjelezhetõ a mai bábol-
nai kézilabdázás.

TEKE NB I. - bennmaradás és tisztes helytállás

KÉZILABDA NB  II.  -  lleemmoonnddootttt  aazz  eeddzzõõ  ééss  aa  sszzaakkoosszzttáállyyvveezzeettõõ

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt havi lapszámunk 18. oldalán a
Bábolna SE tekecsapatáról szóló
cikk címe helytelenül jelent meg. A
cím helyesen: TEKE NB I - téli fel-
készülés után gyõzelem és vereség.
A tekeszakosztály szíves elnézését
kérjük a hibáért.



Utánpótlás focitornákban gazdag
téli szezont tudhat magáénak telepü-
lésünk. A sportcsarnok adta lehetõség
különbözõ korosztályú megyei csapa-
tok számára adott otthont téli felké-
szülésük elõsegítése céljából. 

A Komárom-Esztergom Megyei
Labdarúgó Szövetség sportcsarno-
kunk átadása óta évrõl évre rendezi
utánpótlás labdarúgó tornáinak selej-
tezõit, illetve döntõit Bábolnán. JJaannuu-
áárr  3300-áánn  aazz  UU1122-eess  kkoorroosszzttáállyy  sseelleejjttee-
zzõõiitt rendezték településünkön, egy
hét múlva az UU1199-eesseekk  mméérrkkõõzztteekk,,
aztán az UU1166-ooss  kkoorroosszzttáállyy  kküüzzddöötttt a
továbbjutásért, de a BSE többi korosz-
tályának focistái is indultak a KEMLSZ
kupájában, csak éppen más település
sportcsarnokába sorsolták õket. Saj-
nos utánpótláskorú labdarúgóink kö-
zül csupán az U16-osok jutottak az
elõdöntõbe. Õk február 27-én Tatán
mérkõzhettek a döntõbe jutásért.
Kitûnõ játékkal sikerült a legjobb hat
közé verekedni magukat, így március
5-én Esztergomban Tatabánya, Ete,
Környe, Komárom és Tát együttesei
ellen focizhatnak az elsõségért.

UU1144-eess  kkoorroosszzttáállyy  sszzáámmáárraa  sszzeerrvvee-
zzeetttt  ffaarrssaannggii  ffoocciittoorrnnáátt  SSzziilláággyyii  ÁÁggnneess,,

a sportcsarnok gondnoka. A február
5-i tornára Bábolna mellett Ács, Bõny,
Gyirmót és Gyõrszentiván serdülõ fo-
cistái neveztek be. Remek mérkõzé-
sek, kitûnõ iram és lelkesedés jelle-
mezte a találkozókat. A tornát az esé-
lyes Gyirmót együttese nyerte meg,
ahol bábolnai fiatal focista, Csillag
Máté játszik. A második helyen a
Bõny csapata, harmadik helyen pedig
Bábolna gárdája végzett, mindhár-
man azonos pontszámmal. A legjobb
kapus díját Csordás Bence kapta Ács-
ról, a gólkirály pedig a gyirmóti Kállai
Péter lett 11 góllal. A legtechnikásabb
hazai játékost is díjazták Révai Ber-
told személyében.

MMeeggyyeeii  eellssõõ  oosszzttáállyyúú  ffeellnnõõtttt  llaabbddaa-
rrúúggóó  ccssaappaattookk  sszzáámmáárraa  sszzeerrvveezzeetttt  ttoorr-
nnáátt  SSzziilláággyyii  ÁÁggnneess  aa  BBSSEE  llaabbddaarrúúggóó
sszzaakkoosszzttáállyyáávvaall  kkaarrööllttvvee február 19-
én. Három együttes – Ménfõcsanak,
Õrsújfalu és Bábolna – küzdött a gó-
lokért, a helyezésekért. A végered-
ményt tekintve együttesünk szerezte
meg az elsõ helyet a Ménfõcsanak és
az Õrsújfalu gárdáját megelõzve. A
legjobb kapusnak járó díjat Gaál Zol-
tán Õrsújfaluról vihette haza, a gólki-

rályi címet Bõsze Csaba, a BSE játéko-
sa szerezte meg, a legtechnikásabb já-
tékos pedig Forrás Ákos a
Ménfõcsanak labdarúgója lett.

A mérkõzéseket figyelve több olyan
játékost láthattunk játszani a BSE
együttesében, akik még nem szere-
peltek a csapatban. Ollé István edzõt
kérdeztük, aki a téli felkészülési idõ-
szakról elmondta: január 20-án kezd-
ték el az alapozást, mely 2 hetes napi
edzésekkel indult. Aztán rengeteg
edzõmérkõzés beiktatásával igyeke-
zett csapatát formába lendíteni. Az el-

lenfelek között voltak alacsonyabb
osztályúak, a mienkhez hasonló szin-
tûek, de magasabb kategóriájú együt-
tesek is. Az edzõ megfelelõnek ítéli
csapata felkészülését. Új játékosokat
is sikerült igazolni. Ászárról a 17 esz-
tendõs Végh Dániel, Banáról Horváth
András, Ménfõcsanakról Zobák Dáni-
el és Tárkányból Zsohár Róbert érke-
zett, távozott viszont Tóbiás Zoltán. A
tavaszi szezon március 13-án kezdõ-
dik, a Tokod együttesét fogadják lab-
darúgóink.
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LABDARÚGÁS –  felkészülési  tornák  minden  mennyiségben,  minden  korosztálynak

Az U14-es farsangi torna második helyezettje BábolnaA felnõtt csapatok tornáját Bábolna nyerte

A megyei döntõbe jutott U16-os csapat

A bábolnai U12-es csapat

A hazai U19-es csapat
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A hónap utolsó szombatján ke-
rült sor a mûfüves pályán az U19-es
korosztály számára kiírt labdarúgó
tornára. A remek napsütéses idõt
kihasználva hat csapat jött el Bábol-
nára, hogy kemény küzdelemben
megmutassa, ki van jobb formában.
Késõ délutánig két csoportban zaj-
lottak a mérkõzések, ahol a követ-
kezõ végeredmény született:

1. Ácsi Kinizsi
2. Nagyigmánd KSK
3. Bábolna SE
4. Gönyû SE
5. Õrsújfalu
6. Ászár KSK
A legjobb kapusnak járó díjat

Riklik Tamás kapta Nagyigmándról,
a gólkirályi címet az ácsi
Baumgartner Márió mondhatja ma-
gáénak, a legtechnikásabb hazai já-
tékos pedig Csatlós András a Bábol-
na kiválósága lett.

BÁBOLNAI
FÓRUM
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Az elsõ helyezett Ácsi Kinizsi A második helyezett Nagyigmánd KSK

A harmadik helyezett Bábolna SE A legtechnikásabb hazai játékos Csatlós András
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Válogathat aktuális mûsorainkból, böngészhet
képújság-hirdetések között, olvashatja a Bábolnai
Fórum címû havi lap régebbi és friss példányait.

34/222-797

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2011. évben:

1 oldal 10 000 Ft
1/2 oldal 6 000 Ft
1/4 oldal 3 000 Ft
1/8 oldal 1 600 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.

A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.


