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Az 1848-as márciusi forradalom,
majd az azt követõ szabadságharc ha-
zánk újkori történetének egyik legmeg-
határozóbb eseménye,  nemzeti identi-
tásunk egyik alapköve. Társadalmi re-
formjaival elindította a polgári átalaku-
lást, önvédelmi harcával példát muta-
tott egész Európának. 

A késõbbi idõkben 1848. március
15-e jelkép lett: a kivívott szabadság
megõrzésének és az elvesztett sza-
badság visszaszerzésének szimbólu-
ma. A magyarság 1860 óta nemzeti
ünnepének tekinti ezt a napot. 

A 163 évvel ezelõtt történtekre emlé-
keztünk városunkban március 15-én
délután.

A Játékszínben a Himnusz hangjai
után a Cseperedõk néptáncegyüttes
verbunkját láthatta az ünneplõ közön-
ség, majd Bierbauer Imre méltatta az
eseményeket. Kiemelte, hogy a legna-
gyobb cél a közjó, hazánk politikai és
gazdasági függetlenségének megte-
remtése volt, melyért akkor is csak
széles társadalmi összefogással lehe-
tett harcba szállni. Talán nem kellene
ma is jobban összefogni itt, a Kárpátok
harapófogójában élõ maroknyi honfi-
társunknak? – tette fel a kérdést alpol-
gármester úr. Hiszen a kirekesztés el-
lenségeket szülhet, az összefogás, a
megegyezés, a közösség a legyõzhe-
tetlen erõnek a táptalaja. Bábolna al-
polgármestere a következõ gondola-
tokkal zárta beszédét.

„Elõdeink nagyon is megbecsülték
1848 emlékezetét. Nekünk, egy békés
rendszerváltás gyermekeinek is meg

kell becsülnünk. Belõle tanulhatjuk
meg életre váltani a szabadságot, az
emberhez méltó teljes életet.

A szabadság csak lehetõség, de
nem örökkévaló. Nap-nap után, újra
meg újra meg kell küzdeni érte.”

A történelmi eseményeket az Ano-
nim drámacsoport Hiszen mind egyet
akartak címû verses, zenés összeállítá-
sa idézte fel. A Szózat elhangzása után
az ünneplõk városunk emlékhelyeihez
vonultak, hogy tisztelegjenek a hõsök
emléke elõtt.

Városunk önkormányzata, a Ménes-
birtok Kft., az IKR Zrt., pártok, civil szer-
vezetek helyezték el az emlékezés vi-
rágait a Hõsi kapunál, a Régi temetõ-
ben és a Bábolnai csata emlékmûvé-
nél.

Veresné

(A koszorúzásról készült felvételeket 
megtekinthetik a www.btv.hu weboldalon.)
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Bábolna Város Önkormányzata meghívására az Új Szé-
chenyi tervrõl tartott konzultációt a MAPI Magyar Fejlesz-
tési Iroda Zrt. március 30-án az Ötösfogat Étteremben. A
meghívott helyi vállalkozók közül mintegy tízen érezték
úgy, hogy személyesen is szeretnének informálódni a
március elejétõl elérhetõ pályázatokról. 

A résztvevõket dr. Horváth Klára polgármester köszön-
tötte, majd a MAPI munkatársai tartottak elõadást a gaz-
daságfejlesztési programokról, azok megvalósíthatósá-
gáról. Az ismertetõt követõen a vállalkozók kérdéseket
tettek fel a szakembereknek, akik igyekeztek tisztázni a
még homályos részleteket.

Pályázatok a gazdaság fejlesztéséért



BÁBOLNAI FÓRUM 2011. április

www.btv.hu 3

Március 31-én ült össze Bábolna Város képviselõ-testüle-
te, hogy megtárgyalja az elõterjesztésben szereplõ 16 napi-
rendi pontot. 

Elsõként a két ülés között történt eseményeket vette
számba dr. Horváth Klára. A beszámolóban a helyi rendez-
vények mellett a polgármester rövid tájékoztatást adott a
Sieghartskirchenben és Hidaskürtön, valamint a dániai
Ardenben tett látogatásáról, a kulturális együttmûködés le-
hetõségeirõl, továbbá a Vértes Volán Kft. vezérigazgatójával
folytatott tárgyalásáról az Ács-Bábolna buszjárat indítása
érdekében. 

Ugyancsak erre az idõszakra esett, hogy a MALE (Ma-
gyar Lótenyésztõk Országos Szövetsége) és a Bábolnai
Helytörténeti klub azzal fordult az önkormányzathoz: nevez-
zenek el utcát Pettkó-Szandtner Tiborról. A grémium meg-
tárgyalta a kérést, majd határozott, hogy a polgármesteri hi-
vatallal szemközti teret nevezzék el a lovas szakemberrõl.
Ehhez azonban a terület tulajdonosa, a Nemzeti
Ménesbirtok engedélye is szükséges.

Dr. Horváth Klára beszámolt az augusztus utolsó hetében
rendezendõ mûvészeti táborról is. Helyes Jenõ amatõr mû-
vész által szervezett alkotótáborban hét festõmûvész, grafi-
kus – köztük Derkovits díjasok is – dolgozik majd, akik a
szállás fejében a városban hagynak az ez idõ alatt készült
alkotásaikból egyet.

A továbbiakban a lejárt határidejû határozatok megvaló-
sítását, ezen belül is a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központhoz benyújtott, az országos fõutak forgalomcsilla-
pítását és a gyalogos átkelés biztonságosabbá tételét cél-
zó, mintegy 1,5 millió forint összértékû pályázaton való in-
dulás részleteit ismertette a polgármester.

A grémium döntött a szociális étkeztetés térítési díjának
változásáról. Eszerint a szociális étkeztetésben résztvevõk
minden kategóriában megközelítõleg 8,8%-kal fizetnek
idén többet. Nem változott viszont a házi segítségnyújtás és
a nappali ellátás intézményi térítési díja: elõbbi 70, utóbbi
300 forint maradt. Az ebédkiszállításért idén 10 forinttal kell
többet fizetni. 

A testület elé került az erre az esztendõre tervezett intéz-
ményi felújítások, fejlesztések elõterjesztése is. A képvise-
lõk az óvoda szennyvízelvezetõ csatornájának cseréjére, vi-
lágítás- és fûtéskorszerûsítésre valamint az udvar parkosítá-
sára, a járdák rendbetételére 3,6 millió forintot szavaztak
meg.

Az általános iskola PVC padlóburkolatának cseréjére, a
nyári tisztasági festésre, továbbá az intézmény homlokza-
tán elhelyezendõ felirat kihelyezésére a testület 4 millió 420
ezer forint önkormányzati forrást állapított meg. A Városi
Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont viszonylag szerény
összegbõl – 1,2 millió forint – újul meg, mivel a korszerûsí-
tés nagy részét saját erõ bevonásával tervezik.

900 ezer forintot hagyott jóvá a testület a Bábolnai Alap-
szolgáltató Központ felújítási munkáira, valamint mintegy 6
millió forintot a Toyota gépkocsi cseréjére és összesen 3,6
millió forintot a városi televízió technikai és létszámbõvíté-
sére. A legnagyobb összeg a Bábolnai Szennyvízkezelõ és
Szolgáltató Kft. esetében merült fel, a társaság 14 millió 60

ezer forintban határozta meg az idei évre tervezett fejleszté-
seinek értékét. Ezeket a kft. saját bevételeibõl, valamint az
amortizáció terhére kívánja megvalósítani, így a már folya-
matban lévõ farkaskúti kút fúrásával összefüggõ engedé-
lyeztetést is.

3 millió forintot szavazott meg a grémium a polgármeste-
ri hivatal tetõcseréjére és a lépcsõ kijavítására. A település
egészét érintõ beruházások közül a testület elé a Rózsaer-
dei úttól a buszmegállóig terjedõ járdaszakasz felújítása, a
város területén kialakítandó térfigyelõ rendszer kiépítése,
valamint a Csikótelepi út folytatásán tervezett közvilágítás
megvalósítása került. Ezek összértéke mintegy 18-20 millió
forint. A korábban már jóváhagyott buszpályaudvar és kör-
nyéke felújításának elsõ ütemeként az épület rendbetételé-
re mintegy 8-10 milliót határozott meg az önkormányzat. To-
vábbi tételt jelentett a fejlesztési célokra elkülönített költség-
vetésben a Marek utca csapadékvíz elvezetõ rendszerének
korszerûsítése (megközelítõen 1-2 millió forint), valamint az
április közepétõl hétvégenként üzemelõ temetõi buszjárat
indítása (alkalmanként bruttó 15 ezer forint). A felújítások ki-
vitelezésére megindult az árajánlatok beszerzése, ezekrõl
áprilisban határoz a testület. 

Döntés született a fürdõpályázat ügyében is. Eszerint az
önkormányzat visszavonja tenderét, és saját beruházásként
valósítja meg a fürdõprojektet, amelyben a meleg víz hasz-
nosítására épülõ fûtõrendszer és kertészet is helyet kapna.
Az önerõbõl megépülõ strand 200-300 fõt képes majd be-
fogadni, ennek elõkészítése, a szükséges engedélyek be-
szerzése folyamatban van. 

A testület foglalkozott a mentõállomás építésével is. Dr.
Horváth Klára polgármester tolmácsolta a képviselõk felé
az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) beszámolóját. El-
hangzott: a bábolnai mentõállomás építési engedélyezteté-
se már megkezdõdött.

Az egyebek napirendi pontban a környezetvédelmi prog-
ramból eddig megvalósítottakról esett szó, így a vízrende-
zési pályázatról és a környezetvédelmi határozat módosítá-
sáról szavaztak a képviselõk. 

Végül egy pályázaton való részvételrõl történt döntés: a
sporttelep teljes körû belsõ felújításához kb. 2 millió forint
önrészt biztosított a testület a több mint 10 millió forint ösz-
szegû költségvetésbõl. A pályázatot 2011. április 1-jén kel-
lett benyújtani.

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRRAADDÓÓ

A Képviselõ-testület a hulladékkezelési közszolgáltatás
bruttó díjait 2011. január 1-jétõl az alábbiak szerint hatá-
rozza meg:

Rendelkezésre állási díj 10.564 Ft/önálló ingatlan/év
Bio hulladék 120 literes gyûjtõedény 474 Ft/ürítés
Maradék hulladék 120 literes gyûjtõedény 541 Ft/ürítés
Vegyes hulladék 120 literes gyûjtõedény 499 Ft/ürítés
Vegyes hulladék 240 literes gyûjtõedény 998 Ft/ürítés
Vegyes hulladék 1100 literes gyûjtõedény 4573 Ft/ürítés
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Lakiné Oláh Renáta a polgármesteri
hivatal építésügyi osztályát erõsíti. A
friss diplomás építészmérnök a gyõri
Széchenyi István Egyetem Építész-
mérnöki Karán végzett. Elsõ munkahe-
lye itt Bábolnán van, ahol egyebek
közt az építési-, és bontási- engedé-
lyek kiállítása, a helyszíni szemlék le-
folytatása jelentik a feladatát. Mint
mondja: építészmérnökként végzett,
mostani tevékenysége azonban jócs-
kán mást/többet követel meg tõle, mint
amit a vizsgán számon kértek a hallga-
tóktól. Éppen ezért nagyra értékeli a
nálánál jártasabb kollégák segítségét,
akik szívesen válaszolnak kérdéseire.

Néhány ajtóval arrébb Soós Edit be-
szél munkájáról. Az eddig különféle
gazdasági társaságoknál dolgozó új
munkaerõ most a hivatal pénzügyi
osztályán kamatoztatja tudását. „Köte-
lezettségvállalások nyilvántartása és
rögzítése, könyvelés, hónap végi és
negyedéves zárás…” – sorolja teendõ-
it. S bár könnyen hihetnénk, hogy egy
önkormányzat és egy kft. pénzügyi
részlege között nincs nagy különbség,
Soós Edit gyorsan eloszlatja a félreér-
téseket, mondván: itt is, ott is számok-
kal kell ugyan dolgoznia, de míg elõb-
binél vállalkozási, addig ez utóbbinál
államháztartási szintû pénzügyekkel

kell foglalkoznia. – És a munkatársak?
– hangzik el a szokványos kérdés. Mi-
re határozottan válaszol: – Könnyû volt
beilleszkednem és ezt elsõsorban a
kollégáimnak köszönhetem.

Magabiztos kézfogás, csinos, szõke
hölgy. Õ már következõ interjúala-
nyunk: Bánházi Ágnes gyámhivatal ve-
zetõ. Az általa képviselt iroda sokrétû
tevékenységérõl szívesen mesél. Mint
mondja, nem kizárólag a gyermekek-
kel összefüggõ ügyek tartoznak  a hi-
vatal illetékességi körébe. A gondno-
koltak, a gyámság kérdése vagy akár a

peres ügyek indítása is mind a gyám-
hivatal feladata. A szerteágazó munka
természetesen folyamatos fejlõdést
igényel. – Korábban máshol, egy köz-
ponti szociális hivatalban dolgoztam,
így most igyekszem átlátni a feladata-

immal kapcsolatos jogszabályokat, és
még inkább megismerni az itteni ügye-
ket – magyarázza. A paragrafusok mö-
gött azonban minden esetben emberi
történetek, sok esetben akár tragikus
sorsok is vannak. Ezzel kapcsolatban
így fogalmaz: nehéz elvonatkoztatni a
személyes történetektõl, ám, mivel egy
hivatalt képviselek, kellõ távolságtar-
tással kell kezelni az ügyeket. Úgy
gondolom – zárja le a beszélgetést –,
ebben is az arany középút megtalálá-
sára törekszem.

INTÉZMÉNYI PORTRÉK
Hat új arccal találkozhatnak azok, akik mostanában az önkormány-

zat intézményeiben járnak-kelnek. Néhányuk ismerõs lehet, hiszen
eddig is a településen, vagy a közelben dolgoztak, mostantól viszont
a polgármesteri hivatalban, a családsegítõben illetve a szennyvíz-
szolgáltatónál teszik a dolguk.

Lakiné Oláh Renáta

Bánházi Ágnes

Soós Edit



A polgármesteri hivatal ajtaján belé-
põ elõször László Szilviával találkozik.
Titulusa szerint ügyfélszolgálati asz-
szisztens, aki ha kell, eligazítja a ta-
nácstalan ügyfeleket, kezeli a beérke-
zõ telefonokat, segít a kérelmek,
nyomtatványok beszerzésében, kitöl-
tésében. Napja ezer apró tevékenység
darabkából tevõdik össze, mégis azt
állítja: munkája legnagyobb részét a
kliensekkel való megfelelõ hangnem
megtalálása teszi ki. – Türelem és
megértés – válaszolja arra a kérdésre,
a munkakör betöltéséhez mely tulaj-
donságát érzi nélkülözhetetlennek.

A barátságos „ügyfeles” pedig kész-
ségesen segít az ide érkezõknek, akik
közül sokukat jól ismer már, hiszen tíz
évig ugyancsak a városban, a Bábolna

Rt.-nél dolgozott. Mostani munkaköre
eleinte egy kicsit szokatlan volt számá-
ra, hiszen eddig egy többfõs csapat-
ban dolgozott. Mára azonban már
egyedül is jól elboldogul az ügyfelek-
kel.

Néhány száz méterrel arrébb mo-
solygós, barna hajú fiatal hölgy nyit aj-
tót. Horváth Beatrix – mutatkozik be a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat legifjabb munkatársa. Szóbeli név-
jegyébõl kiderül: tavaly a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Karán végzett szociálpedagó-
gusként, s most fõként a rendszeres
szociális segélyben részesülõkkel fog-
lalkozik. Azt mondja: élete elsõ munka-
helyén eddig kellemes csalódásokban
volt csak része, ugyanis a jelenleginél
jóval több ügyfélre számított. A hozzá

fordulók is jól fogadták az új szakem-
bert, igaz ehhez nagyban hozzájárult
az is, hogy Horváth Beatrix mind a kol-
légákkal, mind a kliensekkel igyekszik
közös nevezõre jutni.

Egy emelettel feljebb, a Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.-be
érkezünk. Az irodaajtón felirat áll:
Bedecs Tamás vízágazat vezetõ. – Fel-
adatom oroszlánrészét az ipar ivóvízel-
látásának biztosítása teszi ki, de né-
hány lakosé is hozzám tartozik – ma-
gyarázza a „vízágazat vezetõség” mi-
benlétét. Az elõtte megszólaló kollé-
gákhoz hasonlóan õ is a közelmúltban
végzett a Széchenyi Egyetem Környe-
zetmérnöki Karán, s õ is arról számol
be, milyen tapasztalatokat szerzett az
elmélet és gyakorlat viszonyáról az el-
telt négy hónap alatt. – Az egyetem el-
méleti szinten készítette fel a hallgató-
kat. Itt viszont – mutat körbe a munka-
helyén – annyit tanultam a munkám-
mal szorosan összefüggõ engedélyez-
tetésekrõl és irodai adminisztrációról,
mint elõtte négy év alatt. Mivel saját

bevallása szerint esetében erõsen ket-
téváltak a könyvbõl megszerezhetõ és
praktikus ismeretek, ezért gyanítható-
an sokszor szorult a tapasztaltabb
munkatársak segítségére. – Az ügyfe-
lekkel eddig szerencsére nem volt
gondom, és az itteni légkör is jó. Igaz,
én sem vagyok rest kérdezni, ha vala-
mi nem világos, de mindig segítõké-
szen állnak hozzám a kollégák –
mondja elégedetten. Valószínûleg ez a
titka annak, hogy még jó pár évig úgy
tervezi, ezt a csapatot fogja erõsíteni.

bakos mónika
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INTÉZMÉNYI PORTRÉK

László Szilvia

Horváth Beatrix

Bedecs Tamás
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Nõnap alkalmából városunk önkor-
mányzata a korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelõen vidám, zenés
elõadást szervezett településünk
hölgy lakosait megtisztelvén. Március
5-én a Szabadidõközpontban meg-
rendezett ünnepségen Bierbauer Imre
alpolgármester köszöntötte a hölgye-
ket, majd Bábolna férfi lakosainak ne-
vében egy-egy csokor virágot adott át
a jelen lévõ legfiatalabb és legidõsebb
hölgy nézõnek. 

A mulatság sztárvendége ezúttal a
Maya trió volt, akik örökzöld nosztal-
giaslágerekkel szórakoztatták az egy-
begyûlteket. Horváth Melinda,
Kamenik Klaudia és Mohácsi Attila re-
pertoárjában a zenés mûfaj szinte ösz-
szes stíluseleme szerepelt az operet-
tõl a musicalen és film betétdalokon át
egészen a könnyûzenei slágerekig.

Nõnap zenével és virággal

ÖNKÉNTESSÉG
PROGRAMOKKAL

A javaslatból kiderül: az ENSZ az
idei esztendõt az Önkéntesség évének
nyilvánította, s ehhez kapcsolódóan az
Unió egyéves programsorozatot indí-
tott útnak, amelynek második állomá-
sa januárban Magyarország volt. Az
Európai Unió soros elnökeként hazánk
kiemelt figyelmet szentel a témának,
ezért megalakult a kormányzati tago-
kat és civil szervezetek vezetõit tömörí-
tõ Nemzeti Koordináló Testület (NKT).
A választmány jóváhagyásával elké-
szült az Önkéntesség Európai Évének
Nemzeti Programja, amelynek célja,
hogy felhívja a magyar társadalom fi-
gyelmét az önkéntesség jelentõségére
és széles körben elõsegítse, hogy mi-
nél többen kapcsolódjanak be a hu-
manitárius segítségnyújtásba.  A prog-
ramsorozat kiemelt figyelmet szentel
az ezzel összefüggõ motiváltság meg-
teremtésének, a tudatosan végzett ka-
ritatív munka fontosságának. Emellett
hangsúlyt helyez a fiatal pályakezdõk
és az ötven év feletti munkanélküliek

munkaerõ piaci beilleszkedésére,
amelyben lényeges szerep jut az ön-
kéntesen végzett tanulásnak, tovább-
képzéseknek. A program ugyancsak
prioritásaként fogalmazza meg a társa-
dalmi kohézió, a nemzeti, kulturális- és
természeti értékeink felismerése, azok
megmentése és népszerûsítése érde-
kében végzett tevékenységet. A téma-
javaslatban emellett helyet kapott a
közvetlen környezeti fenntarthatóság,
különös tekintettel a parlagfû- és sze-
métmentesítésre.

A program megalkotói a megvalósí-
tásban elsõsorban az önkéntességre
egyébként is szívesen vállalkozó civil
szervezetek, egyházak, illetve a fiata-
lok és az aktív elfoglaltságot keresõ
ötödik X-en túli korosztályok bekap-
csolódására számítanak. 

HELYBEN IS
SEGÍTHETÜNK

A széles társadalmi spektrumot fel-
ölelõ kezdeményezés számos prog-
rammal kívánja megszólítani az érdek-
lõdõket a középiskolásoktól az önkén-

tes munkáktól nem idegenkedõ kö-
zép- és idõsebb korúakig. 

(Ezekrõl részletesen olvashatnak a
www.onkentesseg2011.hu, vagy a
www.onkentes.hu oldalon.)

Az elõterjesztés az önkormányzat
feladatkörét az önkéntes munkákban
való koordináló, szervezõ tevékeny-
ségben határozza meg.  Kiderül: az ar-
ra fogékonyak sokféleképp tudnak se-
gítséget nyújtani embertársaiknak. A
ház körüli apróbb munkák elvégzésé-
tõl kezdve az ingyenes programszer-
vezésen, mûsorokon át a pótnagyi
szolgálatig, vagy akár a szemét- és
parlagfû-mentesítésig.

FELELÕSSÉGGEL,
PÉNZ NÉLKÜL

Bár az önkéntesség lényege a fele-
lõsséggel, szabad akaratból, ingyene-
sen végzett rendszeres, vagy alkal-
mankénti munka, még az sincs kizár-
va, hogy a program szervezõi a legak-
tívabbakat jutalomban részesítik. A ter-
vek szerint a résztvevõk 50-100 óra ön-
kéntes elfoglaltság után emléklapot és
tárgyjutalmat kaphatnak, a kiemelke-
dõen teljesítõk pedig további elismeré-
sekre számíthatnak év végén. 

SZABAD AKARATBÓL SEGÍTENI
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság e havi ülésén dr. Hor-

váth Klára polgármester arra kérte a grémiumot, hogy vitassa meg
és támogassa az Önkéntesség évéhez kapcsolódó elõterjesztését.
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Kettõs karrier: élsport és tanulás

Felvételi szóbeli ajánlólevél alapján

Többnapos konferenciát szer-
vezett a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János
Kara Kettõs karrier címmel, mely-
nek egyik állomása Bábolna volt. 

Az uniós támogatású szakmai szim-
pózium témája az élsport és a tanulás
kapcsolata volt. Ennek apropóján láto-
gattak el a tanácskozás résztvevõi vá-
rosunkba is, ahol a Nemzeti Ménes-
birtok és a Pettkó-Szandtner Tibor
Lovasiskola vendégei voltak.

Arra, hogy miért éppen városunkra
esett a programot életre hívó egyetem
választása, Pelczéder Zoltán, a
lovasikola igazgatója válaszolt. – A kö-
zelmúltban intézményünkben elindított
lovas rekreációs szakember képzés il-
letve az idegenforgalmi szakos hallga-
tók megjelenése miatt esett ránk a vá-
lasztás. Emellett – s ezt már dr. Bánhidi
Miklós, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem rekreológiai tanszékveveztõje tette
hozzá – Bábolna város kiválasztásánál
az elméleti és gyakorlati oktatás példa-
értékû összehangolása is sokat nyo-
mott a latban. 

A konferencia egyik nagy tanulsága
a résztvevõk szerint, hogy az élsport
és a tanulás igenis összeegyeztethetõ
egymással. Erre bizonyíték dr. Bánhidi
Miklós szerint Borkai Zsolt és Schmitt

Pál pályafutása. Ugyanakkor a szim-
póziumon sokadjára felvetõdött a fel-
sõoktatási intézmények képzési rend-
szerének rugalmassága illetve rugal-
matlansága is. Mint azt a vendégként
városunkba látogató rekreológiai tan-
székvezetõ kifejtette: ma a piac hatá-
rozza meg, hogy a felsõfokú képzés-
ben résztvevõknek mit tanítsanak az
egyetemek, fõiskolák. Erre reagálva in-
dítják  a helyzethez kellõen alkalmaz-
kodó intézmények az igényeknek
megfelelõ szakokat, képzéseket.

Bart OOijen, – aki az Európai Bizott-
ság sportszakértõje – kifejtette, hogy a
program az unió támogatását is élvezi,
a fentiek mellett a nyelvtanulás fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Úgy vélte,
a tanulás mellett a sport és a cseredi-
ák programok kiváló lehetõséget nyúj-
tanak ahhoz, hogy a hallgatók a lehetõ
legjobban kibontakoztassák képessé-
geiket. Ebben  is  modell értékû a bá-
bolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas-
iskola tevékenysége.

bm

Sopronkõhidától Mohácson át Nyíregyházáig, az ország
szinte legtávolabbi pontjáról érkeztek a közelmúltban je-
lentkezõk a Pettkó-Szandtner Lovas Szakképzõ Iskolába. A
felvételi elbeszélgetésen a tanulmányi eredmények mellett
a bábolnai intézmény vezetõsége arra is kíváncsi volt, hon-
nan szereztek információt a diákok a szakképzõrõl.

–  Minden esetben megkérdezzük a felvételizõktõl, hon-
nan értesültek rólunk? A leggyakrabban elhangzott válasz
az, hogy ismerõsöktõl, korábban itt végzettektõl hallották: a
szakmai képzés Bábolnán a legmagasabb szintû – mondja
nem titkolt elégedettséggel Pelczéder Zoltán igazgató. 

Igaz, hogy emellett a döntés során fontos érv a szülõk és
a jelentkezõk számára, hogy ez egy tiszta profilú iskola,
vagyis itt a lovas képzés alfáját és ómegáját is a gyakorlat-
ban tanulhatják meg a középiskolások. Ugyancsak kedvez
az intézmény megítélésének Bábolna hírneve, amellyel
valljuk be, nehéz versenyezni. A leendõ kilencedikesek
számára azonban mégsem ezek jelentik az elsõdleges

szempontot. Legtöbbjüknek a családias légkörû kollégiumi
élet teszi könnyûvé a választást.

Az elõbbiek miatt aztán egyre népszerûbb az iskola az
ország nyolcadikosai körében. Idén 63 tanuló nyújtotta be
jelentkezését az intézmény 35 férõhelyére, s a 11. osztály-
ban is van már 20 jelentkezõ. A megnövekedett érdeklõdés
miatt Pelczéder Zoltán szerint jövõre két osztályt kell nyitni,
hogy képesek legyenek befogadni ezt a megnövekedett
tanulói létszámot. Ám, a mennyiség mellett a minõségre is
jó hatással van ez az iskolára irányuló fokozott figyelem. 

– Egyre jobb tanulmányi átlaggal érkeznek hozzánk a
felvételizõk – nyilatkozza Peczéder Zoltán. – Mint kiderül, a
szakképzõkrõl kialakult közvéleményt cáfolva, már nem
csak a „harmatos jegyekkel” rendelkezõk választják az
iskolát, hanem a jó és kiváló tanulók is. Idén például 8 diák
4 egész feletti átlaggal jelölte be a bábolnai intézményt.
Ennél fényesebb bizonyíték pedig nem kell arra, hogy jó
úton jár a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola
és Kollégium. bm
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A megjelenteket, a Komárom-Bábol-
na Többcélú Kistérségi Társulás köz-
mûvelõdési referense, a komoly tán-
cos múlttal rendelkezõ Gábor Klára
avatta be táncaink európai eredetébe.
Mint mondta, az ehhez hasonló isme-

retterjesztõ alkalmak egyrészt lehetõ-
séget adnak számára a kisrégióban
élõkkel való megismerkedésre, más-
részt elmélyítik a tánccal már egyéb-
ként is szoros barátságban lévõk tudá-
sát a témával kapcsolatban. Az elõ-

adást, amely az ókortól a késõ barokk
korszakig ölelte fel a mozgáskultúránk
sajátosságait és európai beágyazott-
ságának történetét, a jelenlévõk nagy
érdeklõdéssel kísérték. Ennek oka
egyrészt a számos új információ, vala-
mint a szóban elmondottakat kísérõ
projektoros vetítés volt, s nem utolsó
sorban a gyakorlatban bemutatott
tánclépések. A Cseperedõk tagjai szí-
vesen próbálták ki a megszokottól kis-
sé eltérõ, a más népek táncaiban jelen
lévõ lépésformákat. Az Újhold régi ze-
ne és táncegyüttes vezetõjeként is te-
vékenykedõ Gábor Klára lapunk kér-
désére elmondta: a táncról nem lehet
csak szóban ismereteket közölni. Sok-
kal szemléletesebb és élvezetesebb az
elõadás, ha a résztvevõk interaktívan
vesznek részt a tudás megszerzésé-
ben. Ezt a szándékot Török Sándor, a
Cseperedõk Néptánc Egyesület mûvé-
szeti vezetõje is megfogalmazta, ami-
kor tanítványainak ekképp ajánlotta fi-
gyelmébe a rendhagyó tánctörténeti
órát: „Ne csak a fejetekben legyen a
tánc, hanem a lábatokban is!”

Bakos M.

Táncaink európai gyökerei

Mondókák
nagyoknak
Az elsõ három esztendõ szinte

mindent meghatároz az életünk-
ben. Ezt felismerve, a bábolnai
bölcsõde gondozói egy tovább-
képzésen szerzett tapasztalataikat
megosztották a szülõkkel, mivel
többen jelezték: nem ismerik a
bölcsiben gyakran ismételt, nép-
szerû versikéket, ringatókat.  Az el-
sõ alkalommal megtartott foglal-
kozáson az anyukák és apukák
gyermekükkel együtt merülhettek
el a mondókák, ölbeli játékok vilá-
gában, amelyek amellett, hogy ki-
váló szórakozást nyújtanak az 1-3
éves aprótalpúaknak és szüleik-
nek, elõsegítik, hogy egészséges
bizalom és kötõdés alakuljon ki a
kicsik és a nagyok között.

Az Idõsek Klubjának tagjai bizonyára tudják a jó palacsinta elkészítésének tit-
kát, hiszen rutinos háziasszonyokról van szó, akik jól ismerik a finomságok meg-
alkotásának rejtelmeit. A farsang tiszteletére minden évben fánkot sütnek, de
elõfordul, hogy kedvtelésbõl, idõtöltés gyanánt sütnek-fõznek valami finomat.
Amikor ott jártunk, éppen palacsinták sültek a serpenyõkben. Anikó néni még
azt is megmutatta, hogyan kell feldobva megfordítani a tésztát, amelyet aztán
lekváros, kakaós és pudingos ízesítéssel fogyasztottak jóízûen.

A jó palacsinta titka

Interaktív tánctörténeti elõadás részesei lehettünk március 11-én
este a Cseperedõk Néptánc Egyesület próbatermében.
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A zenélés, a
hangszerek apáról
fiúra testált szere-
tetének állít emlé-
ket Henics Tamás
k ö z e l m ú l t b a n
megjelent fotókö-
tete. A könyv alap-
jául szolgáló, rég-
múltat idézõ fotog-
ráfiákat március
25-én az iskolában
tartott kiállításon
ismerhette meg a
nagyközönség. S mivel a képek ma-
guk is a zenérõl, a zenélésrõl szóltak,
természetesen nem hiányozhatott a
muzsika sem. A talpalávalót ez alka-
lommal a kalotaszegi Csûrös banda
szolgáltatta, errõl és a mûsorban ját-
szott, az e térségre jellemzõ zenei vi-
lágról Lengyel László (Türei) adott át
ismereteket a közönségnek.

Miközben szálltak a dallamok, meg-
csodálhattuk a falakon kiállított képe-
ket. Mint megannyi megsárgult, a múlt
század elsõ felébõl itt maradt emlék.
Generációk, amelyeket a vérségi kap-
csolat mellett a muzsika, a népzene

szeretete köt össze. Erdélyi, felvidéki,
anyaországi apák, nagyapák és fiúk
mosolyognak hangszereik mellett.
Örökkévalóssággá tett intim pillanatok,
amelyek Henics Tamás elmondása
szerint a modellekkel való hosszú is-
meretségének köszönhetõk. Azt
mondja, mielõtt kamerája elé állította
volna a mosolygós fotóalanyait, mód-
jában állt megismerni õket, mi több
együtt zenélni is velük. Így szól igazán
róluk, a muzsikáról, a magyarságról és
egy kicsit a saját édesapjáról is a
könyv, amelynek címe: Apák és fiúk.

bakos

Apáról fiúra szálló muzsika

A Bábolnai Gyermek-és Ifjúsági Ön-
kormányzat az elmúlt idõszakban több
alkalommal vett részt ifjúsági találkozó-
kon a dél-olaszországi Lecce városá-
ban. Az olasz szervezettel a GYÖK régi,
jó kapcsolatot ápol, ennek köszönhetõ-
en kaptunk meghívást egy újabb ifjúsá-
gi találkozóra 2011. március 20-27. kö-
zött. A bábolnai csoport tagjai: Györe
Adrienn, Körmendi Imre, Liszkai László,
Mogyorósi Péter, Nagy Róbert és Len-
gyel Bence csoportvezetõ voltak. A ta-
lálkozón a vendéglátókon kívül 5 or-
szág, Észtország, Görögország, Málta,
Románia és Magyarország fiataljai kép-
viseltették magukat.  A fórum témája az
aktuális környezeti problémák és a glo-
bális felmelegedés okozta környezeti
hatások voltak. A hét során különbözõ

feladatokat oldottunk meg a résztvevõk-
kel közösen. Kutatásokat végeztünk a
helyben tapasztalható szennyezettség-
rõl, felmérést készítettünk a lakosság
körében elõforduló környezeti problé-
mákról, ezek eredményeit pedig pre-
zentációk formájában értékeltük. Elláto-
gattunk egy festõi szépségû kikötõvá-
rosba, Gallipoliba, valamint betekintést
nyerhettünk egy olivaolaj üzem mûkö-
désébe. Mint minden ifjúsági találko-
zón, ezúttal is sor került az interkul-
turális estre, ahol a résztvevõk ízelítõt
nyújtottak országaik kultúrájából, szo-
kásaiból.  A program során sok új isme-
retségre tettünk szert, amely a késõbbi
együttmûködés szempontjából nagyon
hasznos lehet.  A hét végén rengeteg él-
ménnyel és tapasztalattal a hátunk mö-
gött szomorúan búcsúztunk egymástól
és hazafelé vettük utunkat.

Szeretnénk megköszöni az Önkor-
mányzat és a Polgármesteri Hivatal tá-
mogatását, hogy eljuthattunk erre a
csodálatos helyre. Reméljük a kibõvült
kapcsolataink felhasználásával  a ké-
sõbbiekben is lehetõség nyílik még bá-
bolnai fiataloknak ifjúsági találkozón va-
ló részvételre!

GYÖK

Egyházi  kirándulás
Pannonhalmán

Február 19-én három egy-
házközösség (Ács, Bábolna,
Csém) közösen kirándult Pan-
nonhalmára. A zarándokútra
saját gépkocsikkal mentünk.

Elõször a domboldalon nyílt
Hefter üveggalériát tekintettük meg,
amely csodálatos üvegtárgyakkal
ismertetett meg bennünket. 10 óra-
kor kezdõdött az apátság történeté-
rõl rövid vetítés, majd ezt követte
Baki László részérõl az apátság
részletes bemutatása. Minden alka-
lommal lenyûgöz a csodálatos épü-
letegyüttes, a bejárati vasajtó, az
ikonokból kirakott kép, az altemp-
lom, melynek varázsa van, a mel-
lékoltárokkal, a díszes faajtó, ahon-
nan a kerengõre érkeztünk. Szá-
momra, talán az apátság egyik leg-
szebb része a 400 ezer kötetes
könyvár, ahol órákig lehetne nézni a
szépen elrendezett könyveket, a dí-
szes kupolát. Majd végül megtekin-
tettük a monostor gazdaságosabb
fûtését szolgáló üzemet, ahol ter-
mészetes hulladékkal állítják elõ a
meleg vizet. Ez az üzem az arboré-
tumban található, az utat gyalog tet-
tünk meg odáig a napsütésben,
közben megfigyelve a hatalmas le-
vendula ültetvényt. Az egyik ösvény
mellett a Mária-szobornál mond-
tunk egy rövid imát. A bencések a
hagyományaiknak megfelelõen az
imádság mellett termelnek, földmû-
veléssel, borászattal, foglalkoznak.
Terményeik: gyógynövények, likõ-
rök, csokoládé, tea, bor, szappan,
ezekbõl ajándékba  is vásároltunk.
Szerintem lelkiekben mindenki fel-
frissülve érkezett haza. Köszönjük
Atyának a szép napot.

Ifjúsági  Találkozón  a  bábolnai  fiatalok

Ökumenikus  ige
Az évente megtartott ökumeni-

kus igére Bábolnán a református
templomban február 3-án, 17 órai
kezdettel került sor,  ahol Varga
Imre katolikus plébános úr szent-
beszédet tartott. Az összegyûltek
nagy átéléssel vettek részt az ige-
hirdetésen. A következõ összejö-
vetel a katolikus templomban lesz.



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu10

2011. április

Az idei évben a magas útikölt-
ség árak miatt nem utaztunk
Gyõrbe bábszínházi elõadások-
ra.  Helyette helybe hoztuk az
elõadást óvodásainknak. Ez
azért is jó, mert a gyõri utazást
csak a nagycsoportos gyermeke-
inkkel vállaltuk, most pedig a kö-
zépsõs és kiscsoportos gyere-
kek is  részt vehettek a bábszín-
házi elõadáson. 

Március 17-én  a „Gabalyda Báb-
színház” egyszemélyes produkcióját
hívtuk meg intézményünkbe.

A bábszínész már több alkalommal
járt nálunk, humorával mindig emléke-
zetessé téve a darabokat. Legutóbb a
Csipkerózsika c. mesét adta elõ, vásá-
ri bábjátékot idézve. A díszletekkel és
zenei betétekkel, vicces jelenetekkel
tarkított elõadáson nagyon jól szóra-
koztak óvodásaink. A mesedarabnak

nem csak szemlélõi, hanem idõnként
résztvevõi is lehettek, a hozzájuk inté-
zett kérdésekre bekiabálhatták a vá-

laszt. A bábok és az elõadó maga, fel-
váltva léptek színre a mesejelenet so-
rán. Somogyiné Szabados Marianna

Az elsõ találkozási lehetõség az óvo-
da nagycsoportjában szervezett be-
mutató foglalkozás, amelyre az iskola

vezetõit és a tanító néniket hívjuk meg.
Ebben az évben a pillangós csopor-
tunkban szerveztük a bemutató foglal-

kozást Vavrovicsné Tõke Éva óvónõ
szervezésében.  A  bemutatón  egy  in-
teraktív mesét láthattunk, mely egy ki-
talált, a gyermekek által eljátszott me-
sedarab volt. Az óvónõ ebbe a keretbe
építette be azt az ismeretanyagot, me-
lyet a közlekedés témakörben az óvo-
dásainkkal fel kívánt dolgozni. A gyer-
mekek láthatólag nagyon élvezték ezt
a játékot, hiszen fegyelmezetten és ak-
tívan vettek részt a mintegy egy órán át
tartó, a témával kapcsolatos tevékeny-
ségekben. Annyira lekötötte õket a já-
ték, hogy még a sok tanító néni jelen-
léte sem feszélyezte õket.

Ezzel a foglalkozással kívántuk a
leendõ tanító néniknek demonstrálni,
hogy játék közben milyen sok ismeret-
anyag feldolgozására teremtünk lehe-
tõséget óvodai csoportjainkban. To-
vábbá meg kívántuk mutatni, hogy mi-
lyen fejlettségi szinten állnak nagycso-
portosaink a beiskolázás elõtt, meny-
nyire képesek figyelmesen ülni, és ma-
gukat szóban kifejezni az adott témá-
val – jelen esetben a mesével és a
közlekedéssel – kapcsolatban.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

Csipkerózsika bábokkal elmesélve

ISKOLA AZ ÓVODÁBANISKOLA AZ ÓVODÁBAN
Az óvoda- iskola közötti átmenet zökkenõmentessé tételének ér-

dekében, a tavaszi idõszakban különbözõ alkalmakkal találkozhat-
nak nagycsoportos óvodásaink az alsó tagozatos tanító nénikkel.
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Dr. Szallerbeck Zsolt elnök úr la-
punknak elmondta: az egyesület szá-
mára fontos, hogy a tó halban gazdag

legyen. Ehhez évente három-négy hal-
telepítésre is szükség van, így a tagok
folyamatosan horgászhatnak. Mivel ta-

valy év vége táján a tó bizonytalan sor-
sa miatt elmaradt egy telepítés, ezért
még a jó idõ beköszönte elõtt szüksé-
gessé vált a halállomány frissítése. 

Pontyból 25 mázsa és 22 kilogram-
mot hoztak 550,- Ft/kg + áfa árért,
amurból 5 mázsa és 10 kilogrammot
500,- Ft/kg + áfa értékben. A halak
úgynevezett háromnyarasak, 2,5-3 kg
között mozog a súlyuk. A beszerzést
az egyesület az elmúlt évekhez hason-
lóan Császárról bonyolította le, hiszen
több árajánlatot begyûjtve innen kap-
ták a legkedvezõbb ajánlatot, és minõ-
ségben is megfelelõnek bizonyult a kí-
nálat.

Az egyesület vezetése már dolgozik
saját honlapjuk elkészítésén, így az
interneten keresztül is tudják majd pro-
pagálni eseményeiket, az Ölbõ-tavi
horgászlehetõséget, például a május
1-jei hagyományos horgászversenyt.

A három napos horgászati tilalmat
követõen a jó idõnek köszönhetõen is-
mét benépesül az Ölbõi-tó partja pecá-
sokkal. 

A Bábolnai „MÉRFÖLDKÕ” Turisztikai csoport tavaszi ki-
rándulást szervezett a Gerecsébe március 12-én, szomba-
ton. A reggel 8 órai találkozót követõen együtt indultunk
Ácsra a vasútállomásra, ahonnan a menetrend szerint köz-
lekedõ személyvonattal utaztunk tovább Tatabányára.

A jó hangulatú vonatozás után a piros turistajelzést követ-
ve kezdtük meg túránkat. A kiépített lépcsõn haladva – ahol
pihenés közben információkat hallhattunk a hegység föld-
rajzáról, állat- és növényvilágáról – közelítettük meg a Sze-
lim-barlangot. A barlang megcsodálása után a szép pano-
rámában gyönyörködtünk. Innen tovább folytattuk túránkat
a Ranzinger Vince kilátóhoz, ahol kellemesen elfáradva pi-
hentünk meg, és fogyasztottuk el elemózsiánkat.

A kilátóra felmászva még csodálatosabb kilátás tárult
elénk. A hosszabb pihenést követõen tovább haladtunk a
kijelölt turista útvonalon, ahol az avar alatti felázott, ez által
csúszóssá vált talaj többünket megtréfálta.

Útvonalunk mentén csodálatos hóvirág mezõkkel talál-
koztunk, mely csak növelte jó kedvünket.

Kirándulásunk befejezéseként a Turul-emlékmûvet néz-
tük meg, ahol egy utolsót pihentünk és indultunk vissza a
vasútállomásra.

Turisztikai csoportunknak a korábbi kisebb kirándulások
után ez volt az elsõ igazán embert próbáló túrája, de a
résztvevõk igen jó hangulatban teljesítették a közel 12 kilo-
méteres távot.

Berkes István

Kezdõdhet a horgászszezon!
Az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület megújult vezetése ko-

moly aktivitással vetette bele magát a munkába. Rendbe tették a vi-
tás kérdéseket, módosították az alapszabályt és most, az igazi hor-
gászszezon kezdetén gondoskodtak a tó hallal való megtöltésérõl. 

Tavaszi túra a Gerecsében
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Magyarországon
1964 óta ünnepeljük
a költészet napját Jó-
zsef Attila születésé-
nek évfordulóján. A
költõ 1905. április 11-
én született Buda-
pesten, és 1937. de-
cember 3-án halt
meg Balatonszár-
szón.

Így írtak róla ké-
sõbb:

„Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: Jó-
zsef Attila akkor született meg országosan elis-
mert költõként, amikor Balatonszárszón kiállítot-
ták róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és
pályatársak többsége csak a bulvárszenzáció-
ként tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivéte-
les életmûvet alkotott ez a mindaddig csak „jó
költõ”-ként számon tartott, zavarba ejtõen sokfé-
le hangon megszólaló – ezért gyakran félreértett
–, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját
kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki
traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki
egyéni szenvedéseibõl egyetemes érvényû köl-
tészetet teremtett.” 

Sok mindent lehetne elmondani még József
Attiláról és pályájáról, de mégis legszebben saját
versei beszélnek róla. Álljon itt ezért néhány idé-
zet emlékül. Veresné Szkocsek Mária

Íme, hát megleltem 
hazámat

részlet

Íme, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.

Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.

Így éltem s voltam én hiába,
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.

Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.

Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az õsz s legszebb a tél,
annak, ki tûzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.

József Attila: 

József Attila
(részlet)

Vidám és jó volt s tán konok,
ha bántották vélt igazában.
Szeretett enni s egyben másban
istenhez is hasonlított.

X   X   X

Ars poetica
(részlet)

Költõ vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

X   X   X

Töredékek
(részlet)

Tizenöt éve írok költeményt
és most, amikor költõ lennék végre,
csak állok itt a vasgyár szegletén
s nincsen szavam a holdvilágos égre.

X   X   X

Csak az olvassa...
(részlet)

Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
A Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

(Bábolna, Zrínyi u. 15.) az Önök segítségét kéri. Rászoru-
lók részére gyûjtünk használt, de még jó állapotban lévõ
ruhákat, cipõket, játékokat, ágynemût, törölközõt, és ki-
sebb használati tárgyakat. 

Adományaikat elõre is köszönjük!

Családra váró gyerekek
Gyermekszeretõ családok jelentkezését várjuk, akik a

Názáret Szociális Szolgáltató Nevelõszülõi Hálózata
szervezetén belül, Komárom-Esztergom megyében csa-
ládjukból kikerült gyermekek számára gondozást, neve-
lést, követhetõ családi szerepmintákat, érzelmi biztonsá-
got nyújtanak. 

A nevelõszülõ feladata, hogy a gyámhivatal által gon-
dozásba vett gyermeknek átmenetileg pótolja a vér sze-
rinti szülõt, saját háztartásában teljes körû ellátást bizto-
sítson. 

A nevelõszülõt gyermekenként, tevékenységéért díja-
zás illeti meg: nevelési díj, ellátmány, nevelõszülõi díj,
családi pótlék, GYES, GYED, fõállású anyaság, stb.

További tájékoztatás 
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál kapható

(Bábolna, Zrínyi u. 15., tel.: 368-467)

Teljes körû könyvelés, bérszámfejtés!
Ács központjában lévõ könyvelõirodánkba 

várjuk egyéni vállalkozók, társaságok jelentkezését!!! 
Amit ígérhetünk: - megbízható ügyintézés

- fiatalos lendület
- ügyvédi háttér
- rugalmasság
- reális ár

BestCounting Kft. 2941 Ács, Fõ út 57.
Elérhetõség idõpontegyeztetéssel!

Tel.:  06 30 241 5693, 06 30 867 9116  
E-mail: bestcountingkft@gmail.com

Április 11., a költészet napja

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom
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Örömmel tájékoztatjuk, hogy
2011. április 16-tól

ismét megkezdjük
német és holland nemesítõ cégek

MUSKÁTLI
fajtáinak árusítását.

Futó-, félfutó- és álló muskátlik
nagy szín- és fajta választékban

kaphatók!
Valamint kaphatók még ezen kívül az S&G

holland nemesítõ cég egynyári virágai

PETÚNIÁK,
FUTÓPETÚNIÁK
és egyéb balkonnövények.
Nem kell messze mennie, mert

mindezt megtalálja
az Ön lakóhelyéhez legközelebb!

Kalmár Lajosné Tárkány, Sport tér 4.
(Takszöv. mellett)

06 30/64-03-560, 06 30/90-57-900
Nyitva: H-V: 8.00–19.00

HÚSVÉTKOR IS NYITVA!!!

ÖNKORMÁNYZATI
PÁLYÁZAT

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te pályázatot hirdetett a 2011. szeptember 9-10-én meg-
rendezésre kerülõ XIII. Kukorica Fesztivál rendezvény-
sátrában és annak öt méteres környezetében történõ,
meleg- és hidegkonyhai vendéglátói tevékenység ellátá-
sára.

A pályázati ûrlapot és a pályázati kiírás teljes szövegét
Bábolna Város Önkormányzat honlapjáról lehet letölte-
ni, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatalban lehet
beszerezni. A pályázat benyújtásának helyszíne és ha-
tárideje: Bábolna Város Polgármesteri Hivatala, 2011.
április 15. 12 óra

SEGÉLYVONALAK
Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi
Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
H:9-13   Sze:13-18   Cs:8.30-12 34/512.790

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálat
Tatabánya Elõd vezér u. 4. 34/512.790
Komáromi képviselõ:
Láposi Szilvia rszds  34/541.022

NANE 80/505.101 (ingyenes)
www.nane.hu 18-22-ig
Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak ellen
Bántalmazott nõk és gyerekek részére

Kedves Olvasóink!
Sok évnyi megnyugtató állandóság után megújult lapunk.
Ahogy látják, nemcsak a külcsín változott, de kissé mo-
dernizáltuk, napjaink elvárásához igazítottuk tartalmunkat
is. Nagyon bízunk benne, hogy ez az ,,átfazonírozás’’ el-
nyeri az Önök tetszését is. 
Hónapról hónapra azon dolgozunk, hogy a város életé-
ben meghatározó vagy épp szívmelengetõ eseményeket
megosszuk Önökkel. Most ezt kissé könnyedebb formá-
ban, szó szerint és átvitt értelemben is színesebben, kis-
sé olvasmányosabban szeretnénk tenni.
Azt sem titkolhatjuk, hogy az ,,új szabás’’ a lap terjedel-
mét is érintette. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fontos,
a lakosságot érdeklõ események ezek után már nem ke-
rülnek be az újságba.
Célunk ezután is az, hogy a közérdekû információkról tá-
jékoztassuk olvasóinkat, viszont napjaink elvárásának
megfelelõen a tudnivalók egy részét, illetve az esemé-
nyekrõl készült fotógalériákat már a Bábolnai Televízió
(www.btv.hu), és a város honlapján (www.babolna.hu) te-
kinthetik majd meg az érdeklõdõk . Így az elmúlt idõszak-
ban megszokottnál több újdonságot kínálhatunk azok-
nak, akik tájékozódni szeretnének Bábolna életérõl.
Hogy munkánkat színvonalasan, pontosan végezhessük,
szükséges volt a lapzárta idõpontjának módosítása is.
Ezért kérjük mindazon szerzõinket, akik eddig publikáltak
lapunkban, s írásaikkal lapszámról lapszámra segítették
munkánkat, a jövõben legkésõbb minden hónap 25-ig ju-
tassák el hozzánk kéziratukat! (btv@babolna.hu)
Az Önök által most kézben tartott újság hosszú elõkészí-
tõ munka gyümölcse. Nagy izgalommal és még nagyobb
szeretettel készítettük, bízván abban, hogy az Önök tet-
szését is elnyeri. Reméljük, hogy a régi szeretettel fogad-
ják majd ezt a nevében régi, de tartalmában új lapot is!

A szerkesztõség

www.btv.hu 
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 

Válogathat aktuális mûsorainkból, böngészhet
képújság-hirdetések között, olvashatja a Bábolnai
Fórum címû havi lap régebbi és friss példányait.

34/222-797
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,,A HARANGOK,,A HARANGOK
RÓMÁBA MENTEK’’RÓMÁBA MENTEK’’

beszélgetés 
Szõnyi Endre szobrászmûvésszel,

a Mátyás Templom legnagyobb, Krisztus-harangja 

szobrászati díszítésének alkotójával,

2011. április 12-én (kedden) 18 órakor
a 

Bábolnai Általános Iskola
mûvészeti termében.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

A szív 
húrjai

Bajtala Emese hárfamûvész elõadása
a Bábolnai Protestáns Templomban

2011. április 24-én (vasárnap) 16 órától
„Ismert egy olyan nézet, mely szerint vannak olyan hangszerek amelyek kife-
jezetten a lélekhez szólnak. A hárfa is közéjük tartozik. … A szív húrjai címû
album egy igazi csemege a finom dallamok szerelmesei számára. … Minden
alkalommal amikor ilyen, mesterien elõadott, lélekteli zenét hallunk, akkor
ösztönzést és gyönyört kapunk. Ez a zene egy szempillantás alatt képes fel-
emelni a tudatunkat, felébreszti és ösztönzi a szívünket. Bajtala Emese a jól
ismert mûveket hallatlan könnyedséggel és finom kidolgozottsággal játssza,
méghozzá úgy, hogy a hárfa húrjai az ujjai alatt valóban a szív húrjaivá vál-
nak.”

(Czékus Mihály)

JJeellzzáálloogghhiitteell!!
Magas a törlesztõrészlet? 
Nem tudja hitelét fizetni? 

Felmondták hitelét?
Mindenki számára megtaláljuk
a legmegfelelõbb megoldást!

Problémás esetekben is tudunk 
segítséget nyújtani!

Hitelek elõzetes
költségek nélkül!

Felmondott hitelek

Hitelkiváltás

Közüzemi tartozás

Hívjon bármikor!

Tel.: 06 30 241 5693

ISKOLAI
BEIRATKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülõket,
hogy a 2011/2012-es tanévre

a leendõ elsõ osztályosok
beíratását

2011. április 18-án és 19-én
8.00-16.00-ig tartjuk

a Bábolnai
Általános Iskolában.

A beiratkozásra az alábbi iratokat
kérjük, hozzák magukkal:

- lakcímkártya
- TAJ kártya
- születési anyakönyvi kivonat
- óvodai szakvélemény
- 1 db fénykép
- 550 Ft a diákigazolvány 

kiállításához 
Peresztegi Gáborné

igazgató
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt

és Kedves Családját
a

CSEPEREDÕK

NÉPTÁNCCSOPORT  
MÛSORÁRA

a bábolnai Szabadidõközpontba

2011. április 23-án 16 órára

Muzsikál a Rojtos Együttes

A KÖLTÉSZET NAPJÁN
A Bábolna Városi Könyvtár Mûvelõdési- és Sportközpont
szervezésében 2011. 04. 11-én 18.00 órakor megemléke-
zésre és ünnepi mûsorra kerül sor a költészet napja alkal-
mából.

Helyszín:
Bábolnai Általános Iskola mûvészeti terme

Fellépnek:
Az almásfüzitõi Talpalatnyi Színház mûvészei

Program:
József Attila emlékmûsor (versek, zene)

Belépõdíj nincs!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a rendezvényen!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a

a tavaszi szünet 
április 20 –26 -ig tart.

Utolsó tanítási nap: április 19. (kedd)
Esõ tanítási nap: április 27. (szerda)

A szünet idejére kellemes pihenést kívánunk
Tanítványainknak.

Peresztegi Gáborné igazgató

V. BÁBOLNAI
SONKAFESZTIVÁL

2011. április 16 -17.

április 16. szombat:
10:00 Vásárnyitás

10:30 Honfoglaláskori eszközök (jurta) bemutatója,
íjászkodás
Kirakodóvásár, kézmûves bemutató és vásár

14:30 Nosztalgia Show ‘50-es ‘60-as évek
világslágerei a Lucky Fellas elõadásában

15:30 Latin-amerikai táncbemutató 
az EL PASO tánciskola elõadásában

16:00 Latin Party Gábriel (Várhegyi Gábor)
elõadásában

17:00 Karibi hangulat EL PASO tánciskola bemutatója

17:30 Disco-; Rock&Roll-; Mulatós Party 
Várhegyi Gábor és Donka Nikolett a Dáridó 
és a Szuperbuli Mûsorából

április 17. vasárnap:
9:00 A Sonkafesztivál megnyitója

9:20 Sonkák versenye – benevezés, sonkavásár

9:30 ,,Sonka-áldás’’ – római-katolikus plébános 
celebrálásával

10:00 Lovagrendek felvonulása

10:30 Lovagavatás

10:45 Ritmus-Koncert fúvószenekar fellépése

11:15 Bábolnai Cseperedõk Néptáncegyütes mûsora

12:00 Magyar nóták, Cigány-show 
(Bihari cigányzenekar és a Tûzrózsák)
Bihari Debrecen Mûvészeti Egyesület
elõadásában

13:00 Sonkaverseny eredményhirdetés

14:00 ,,Egy a szívem egy a párom’’ zenés mûsor
Csikó Teodóra és Takács Zoltán – 
a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei

15:00 ,,Mindhalálig operett’’ operettslágerek
Oszvald Marika és Csere László – 
az Operettszínház mûvészei

16:20 Tombolasorsolás

Mindkét napon sonkavásár, hungarikumok,
kézmûves bemutatók és vásár várja a látogatókat.

A fesztivál látogatása ingyenes!
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Aki manapság lakás, vagy családi ház vásárlásában
gondolkodik, alaposan meggondolja, hogy több-keve-
sebb megtakarított pénzét milyen hitellel is egészítse ki. A
forinthitelek kamata magas, a devizahitelek pedig vagy el-
tûntek, vagy megdrágultak – az árfolyamkockázatról nem
is beszélve. Szinte mindenkinek van egy ismerõse, aki
svájci frankban, vagy euróban vett fel lakáshitelt, s nekik
összeszorul a gyomruk, amikor a lakáshitelek szóba ke-
rülnek.

Kockázat helyett 
megoldás

Egy lakás vásárlása önerõbõl manapság aligha lehetsé-
ges, a kereskedelmi bankok hitelei pedig drágák, vagy
kockázatosak. Mi lehet a megoldás, mit tehet egy fiatal
pár, mit tehetnek a gondoskodó szülõk?

A 2008-as válság óta egyre népszerûbbek a lakás-taka-
rékpénztárak. Ezek olyan szakosított hitelintézetek, me-
lyek államilag támogatott lakáscélú megtakarítási lehetõ-
séget nyújtanak és kizárólag lakáscélú betétek gyûjtésé-
vel és lakáscélú hitelek nyújtásával foglalkoznak. 

Miért is elõnyös
a lakás-elõtakarékosság?
– Alacsony, illetve a pénzpiac alakulásától független fix

kamat mind a betéteknél, mind a hiteleknél. A betéti olda-
lon elszenvedett kamatveszteséget pedig nemcsak az ala-
csony kamattal nyújtott hitel kárpótolja, hanem az igénybe
vehetõ állami támogatás is.  

– Az állam ugyanis a megtakarítási idõszakban a befize-
tések után 30%-os, de maximum évi 72 000 Ft összegû
vissza nem térítendõ állami támogatást biztosít lakáscélú
felhasználás esetén, ami adó- és járulékmentes támoga-
tás. (Tehát maximum havi 20 ezer Ft-os megtakarításig
nyújt plusztámogatást.)

– Ezáltal a megtakarítási piacon is egyedülálló lehetõsé-
get kínál, hiszen induláskor nem kell nagy összeget elhe-

lyezni, így havi betétbefizetéssel is magas hozam realizál-
ható. 

– Az állami támogatás alanyi jogon járó juttatás, ezért
keresettel nem rendelkezõ, szerzõdéssel rendelkezõ is
kaphatja, így például a gyermekekre kötött szerzõdéssel
is növelhetjük a mozgásterünket, illetve a felvehetõ össze-
get.

– A lakáscélú felhasználási lehetõség széleskörû, korlá-
tozásoktól mentes, gyakorlatilag minden lakással kapcso-
latos költség finanszírozására felhasználható. Lakáscél-
nak minõsül a pénzintézettõl vagy biztosító intézettõl fel-
vett lakáscélú hitelre történõ befizetés, felújítás, bõvítés is.

– A megtakarítást rugalmasan lehet változtatni mind
összeg, mind pedig futamidõ tekintetében.

– A lakás-takarékpénztártól a szerzõdés lejárta után az
összegyûlt betét nagyságával megegyezõ lakáscélú hitel
igényelhetõ, mely az esetleges banki hitelfelvételnél ön-
erõnek is felszámítható.

Bõvülõ piac, 
kedvezõ változások

Bár már 1997 óta mûködhetnek Magyarországon ilyen
hitelintézetek, ma csak ketten, a Fundamenta-
Lakáskassza és az OTP Lakástakarékpénztár vannak je-
len a piacon. Hamarosan azonban a hírek szerint újabb
szereplõk megjelenésére is számíthatunk. A piac bõvülé-
se mögött feltehetõen az állhat, hogy a közeljövõben
nagymértékben nõhet a pénztárak szerepe a magyaror-
szági lakásfinanszírozásban, mivel 2011-tõl több kedvezõ
jogszabályi változás is életbe lépett:

– Ettõl az évtõl jelentõsen nõhet a lakáscéljukat köl-
csönnel megvalósító ügyfelek aránya, mivel az új szabá-
lyozás értelmében a hazai szolgáltatók a korábbi mérték
többszörösét - a szabad pénzeszközeik már 75 százalékát
helyezhetik ki azonnali hitelként.

– A másik fontos változás, hogy a lehetséges leghosz-
szabb megtakarítási idõ nyolcról tíz évre nõtt. Ennek révén
ugyanis – az állami támogatással együtt – a teljes támoga-
tást kihasználó szerzõdéses összeg a korábbi 6 és fél mil-
lió forintról közel 8 és fél millióra emelkedett, és ezzel pár-
huzamosan az igényelhetõ állami támogatás maximális
összege is 720 ezer forintra nõtt. Emellett az is hasznos
változást jelent az ügyfeleknek, hogy a közeli hozzátarto-
zók megtakarításai egymás között a korábbinál szaba-
dabban használhatóak fel.

Mindezek alapján megfontolandó lakáscéljaink megva-
lósítása érdekében a lakás-takarékpénztárak ajánlatait is
áttekinteni, hiszen az egyedi igényeknek és céloknak
megfelelõ, széles körû megoldások állnak rendelkezé-
sünkre – méghozzá kiszámíthatóan, árfolyam-, és kamat-
kockázatok nélkül. 

(Lakáskassza)

Lakásvásárlás – de hogyan?
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 17. –  Vasárnap (Virágvasárnap) 11 óra
ÁPRILIS 22. –  Péntek (Nagypéntek) 17 óra
ÁPRILIS 24. –  Vasárnap (Húsvét elsõ napja, Úrvacsora) 11 óra
ÁPRILIS 15 –  Hétfõ (Húsvét második napja) 11 óra
MÁJUS 1. –  Vasárnap 11 óra
MÁJUS 8. –  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://biol-
ka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
ÁPRILIS 17. vasárnap 15 óra

ÁPRLIS 24. Húsvét vasárnap, Úrvacsora 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. ÁPRILIS

17-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Virágvasárnap 10.45 órakor szentmise
21-én csütörtök 17 órakor szentmise
Nagycsütörtök (Utolsó vacsora)
22-én péntek 17 órakor szentmise
Nagypéntek (Jézus Krisztus halála)
23-án szombat 20 órakor ünnepi mise
Nagyszombat (Jézus feltámadása)
24-én vasárnap 10.45 órakor szentmise
25-én hétfõ 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

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
GYÓGYULJON A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJÁNAK

EGYENSÚLYÁVAL

Számítógépes állapotfelmérés,
Gyógynövény terápia, aromaterápia,
Komplett méregtelenítés
Frissítõ talpmasszázs
Holisztikus fogyókúra
Mozgásszervi betegségek kezelése

BEMER terápiával

PATIKA, TEMPO, AXA KÁRTYÁT,
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADOK

BÉRLETAKCIÓK!
TÖRZSVENDÉG KEDVEZMÉNYEK!

SZERETETTEL VÁROM
VENDÉGEIMET!

Fábiánné Dr. Tóth Hedvig
gyógyszerész természetgyógyász

+36305174790

www.fitohed.mlap.hu

Tájékoztató
a hulladékszállítási

rend változásáról 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. április 4-tõl
Bábolna város területén társaságunk új járattervet vezet be.
A járatterv bevezetésének oka, hogy az új hulladékgyûjtési
rendszerre való áttérés tapasztalatait felhasználva gazdasá-
gosabban, hatékonyabban, és hosszú távon biztosítani
tudjuk a minõségi szolgáltatást. 
A hulladékgyûjtés napja az alábbiak szerint változik:

A barna fedelû bio edény ürítése hetente 
Hétfõi napon történik,

Az elsõ ürítés dátuma: 2011. április. 04.

A szürke fedelû maradékos edény ürítése kéthetente
Keddi napon történik, 

Az elsõ ürítés dátuma: 2011. április. 12.

Az új járattervre való átállás miatt az elsõ ürítési napon az
edényzet mellé kihelyezett plusz hulladékot díjmentesen
elszállítjuk.

Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.



Tekéseink nincsenek könnyû helyzetben. A bajnokság
végén már a tabella élmezõnyéhez tartozó csapatokkal
mérkõznek. Nagyberkibe úgy utaztak, hogy mindenképpen
javítani kell helyezésükön. Bár felcsillant a remény a gyõze-
lemre a csapatpontok alapján, de az ellenfél több fát ütött,
ezért hazai gyõzelemmel ért véget a találkozó.

Aztán Bábolnán javíthattak volna, bár az ellenfél szintén
az éllovas társaság egyik csapata, a Szekszárd volt. Legé-
nyeink ekkor is jól küzdöttek, már-már karnyújtásnyira volt
a gyõzelem, de a számolás ismét a vesztünket okozta. Mi-
nimális fa különbséggel, de az ellenfél volt a jobb, így itthon
is kikaptak tekéseink.

Aztán Zalaegerszegre látogatott együttesünk. Ez az
egyetlen olyan csapat, amely a bajnoki táblázat alsó felén,
pontosan eggyel elõttünk, azonos pontszámmal helyezke-
dett el. Skuba István szakosztályvezetõ elmondása szerint
kitûnõ formában dobtak játékosaink, de ezúttal is elpártolt
tõlünk a szerencse. Az ellenfél a helyi szuperligás csapat
második vonalas gárdája. A mi találkozónk elõtt mérkõzött
a felsõbb osztályú együttes, nyertek, és remek hangulat
uralkodott a pályán, ami megmaradt az NB I-es meccsre is.
Hiába dobtunk bõven ötszáz feletti fákat, a hazai szurkolók
bíztatásától feltüzelt Zalaegerszeg felülmúlta együttesünket. 

A következõkben még két találkozó van hátra. Az egyiket
a nyolcadik helyezett Mosonmagyaróvár ellen, a másikat

pedig az ötödik Sopron ellen játsszuk. Az esély még mindig
megvan a kiesés elkerülésére, reméljük a játékosok önbi-
zalma is meglesz a kiesés elkerüléséhez.

EREDMÉNYEK (felnõtt csapat)
Nagyberki Attala SE – Bábolna SE 5 : 3 (3320 : 3249)

A Bábolna SE játékosai: Barányi Ferenc 566 fa, Körmendi
Imre (Körmendi Zoltán) 512 fa, Morvai Gábor 551 fa, pf.,
Szilágyi András 493 fa, pf., Végh Jácint 572 fa, pf., Balom
Sándor 555.

Bábolna SE - Teke Baráti Kör SZE (Szekszárd)
3 : 5 (3067 : 3099)

A Bábolna SE játékosai: Skuba Zoltán 489, Morvai Gábor
516, pf., Horváth Péter 502, Balogh István 527, pf., Végh Já-
cint 531, pf., Balom Sándor 502.

Zalaegerszegi TK - FMVas II. – Bábolna SE
6 : 2 (3471 : 3242)

A Bábolna SE játékosai: Mogyorósi Balázs 515, Balogh Ist-
ván 549, Horváth Péter 546, pf., Morvai Gábor 578, pf.,
Végh Jácint 527, Balom Sándor 527.

EREDMÉNYEK (ifjúsági csapat)
Nagyberki Attala SE – Bábolna SE 3 : 1 (1007 : 1005)

A Bábolna SE játékosai: ifj. Horváth Péter 511, pf., Dobos
Filibert 494.

Bábolna SE - Teke Baráti Kör SZE (Szekszárd) 
4 : 0 (1002 : 924)

A Bábolna SE játékosai: ifj. Horváth Péter 509, pf., Körmen-
di Imre 511, pf.

Zalaegerszegi TK - FMVas II. – Bábolna SE
4 : 0 (1065 : 994)

A Bábolna SE játékosai: ifj. Horváth Péter 535, Dobos
Filibert (Burián Dávid) 459.

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu18

2011. április

KÉZILABDA NB II 

Lányaink a rájátszásban
küzdenek a bennmaradásért

TEKE NB I. 

Ma még nyitott
a kérdés

SSSSppppoooorrrr tttt
hhhh íííí rrrr eeeekkkk

Kézilabda csapatunk számára március 6-án véget ért az
NB II-es bajnokság alapszakasza. Immár új edzõ irányításá-
val hazai pályán fogadták a Szombathely együttesét. Az el-
lenfél az elsõ három hely egyikéért állt versenyben, a mie-
ink az utolsó helyrõl való elszakadásért harcoltak. Sajnos a
tabellán elfoglalt helyezések önmagukért beszéltek, a pa-
pírforma szerint alakult a mérkõzés. Bábolna SE – Szom-
bathelyi ESE 28 : 42 (ifi 9 : 44).

Az alapszakaszt követõen kéziseink a rájátszásban pró-
bálhatják meg a kiesést elkerülni. Az alsóház öt csapata:
Komárom, SZESE Gyõr, Celldömölk, Alsóõrs és Bábolna
hajt a pontokért, küzd a bennmaradásért.

A rájátszás elsõ mérkõzésén a Celldömölk csapata érke-
zett Bábolnára. Szántó Zita edzõ szerint õk az egyik gárda,
amelyiket meg lehetne és meg is kellene verni. Nem csu-
pán a remény volt meg erre, hanem az elsõ félidõ játéka

alapján a reális esély is. Vezettünk is, uralni tudtuk a játékot,
majd egy érthetetlen hullámvölgy az ellenfél malmára haj-
totta a vizet. A második félidõ elsõ felében ismét megtálto-
sodtak lányaink, de mindez csupán a felzárkózáshoz volt
elég, pedig együttesünk karnyújtásnyira volt a gyõzelemtõl.
Bábolna SE – Celldömölk 24 : 28 (ifi 17 : 38).

A második fordulóban az egyik legnehezebb ellenfél, a
Komárom gárdája látogatott sportcsarnokunkba. Õk állnak
az alsóház élén, de együttesünk nem feltett kézzel ment ki
a pályára, szerettek volna meglepetést okozni az ellenfél-
nek. Szántó Zita edzõ változtatott a korábbi taktikán. Nyitot-
tabb védekezéssel igyekeztek megállítani a komáromi ro-
hamokat, ami javarészt sikeresnek bizonyult, de egy-egy fi-
gyelmetlenség sajnos az ellenfelet juttatta elõnyhöz. A vé-
gére a mienk elfáradtak, de bíztató, bátor játékot produkál-
tak. Bábolna SE – Komáromi AC 22 : 32 (ifi 31 : 36).
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Felkészülési
focitorna a mûfüves

pályán

SSSSppppoooorrrr tttt
hhhh íííí rrrr eeeekkkk

Labdarúgásban a téli idõszak
általában holtszezonnak számít.
Településünk azonban olyan adottsá-
gokkal rendelkezik – sportcsarnok,
mûfüves pálya –, amely folya-matos
lehetõséget biztosít focistáinknak e
sportág gyakorlására. Szilágyi Ágnes
szervezõmunkájának köszönhetõen
hétrõl hétre találkozhattunk különbözõ
korosztályok számára megrendezett
labdarúgótornákkal. 

A legutolsó ilyenre március 5-én
került sor a mûfüves pályán U16-os
csapatok részvételével. Ezúttal az a
furcsa helyzet állt elõ, hogy a bábolnai

legénységet nem találtuk a nevezõk
sorában. No nem azért, mintha nem
akartak volna részt venni a versenyen,
hanem kitûnõ teljesítményüknek
köszönhetõen bejutottak a KEMLSZ
téli tornájának döntõjébe. A bábol-
nai U16-osoknak az esztergomi
megmérettetésen – melyet szintén
ezen a napon rendeztek – a rend-
kívül erõs mezõnyben az ötödik
helyet sikerült megszerezni. 

A bábolnai mûfüves focitorna hat
csapatos mezõnye ragyogó idõben
kitûnõ meccseket játszott. A két cso-
portban lebonyolított találkozók

egészen késõ délutánig tartottak. A
torna végeredménye a következõkép-
pen alakult:

1. Ménfõcsanak SE
2. Ácsi Kinizsi
3. Gyõrszentiván SE
4. Ászár KSK
5. Bana Kinizsi SE
6. Gönyû SE
A labdarúgótorna támogatói voltak:

Bábolna Város Önkormányzata,
Koppendorfer Tamás, Bábolna
Pékség, Bábolnai Általános Iskola
napközi.

Hantos Péter

Végre itt a tavasz, a jó idõ, ezzel együtt a megyei bajnok-
ság tavaszi szezonja is beindult. Legényeink az õszi utolsó
fordulókban elszenvedett kiállítások miatt csak foghíjasan
tudtak pályára lépni az elsõ két fordulóban. Az alapembe-
rek közül hat játékos hiányzott a Tokod elleni hazai találko-
zón, akik közül három eltiltott, három pedig sérült. A tartalé-
kos csapatszerkezet rá is nyomta bélyegét játékunkra. A tá-
madósor az elsõ félidõben több helyzetet is elpuskázott,
míg helyzeteit gólra tudta váltani. Horváth Miklós bal oldali
szabadrúgását a kapu elõterébõl Pint Tamás váltotta gólra
a tizennyolcadik percben. Nem sokáig örülhettünk a veze-
tésnek, hiszen a tokodiak mintegy négy perc elteltével
egyenlítettek. Az eredmény a mérkõzés végéig nem válto-
zott, viszont ismét kiállításra került egy játékosunk, ezúttal
Szendi Ádám. Bábolna SE – Tokod SE 1 : 1 (ifi 4 : 1).

Következõ héten Lábatlanra látogatott együttesünk. A ta-
lálkozó esélyese egyértelmûen a Bábolna volt, hiszen a ta-
bella ötödik helyén álltunk, míg ellenfelünk a tizenötödiken.
Ezúttal azonban borult a papírforma. Sérülések, eltiltások
és egyéb elfoglaltságok miatt tartalékosan tudtak csak kiáll-
ni legényeink, aminek nem várt eredménye lett. Az elsõ fél-
idõben még tartotta magát együttesünk. Az elsõ gólt a má-
sodik félidõ elején kaptuk, aztán a közepén még kettõt, rúg-
ni sajnos egyet sem sikerült. 

Lábatlani SE – Bábolna SE 3 : 0 (ifi 0 : 2).
A nyolcadik helyre visszaesve várta csapatunk az újabb

hazai fordulót. A Tát gárdája látogatott Bábolnára, akiktõl
õsszel 3 : 2-es vereséget szenvedtünk. Az elõzõ heti fiaskó
után bizonyára minden focista kiéhezett már a gyõzelemre.
Sõt, az eltiltások javarésze is letelt, így már alapemberekkel
kiegészülve kezdõdhetett a találkozó. Már a hatodik perc-
ben gólt szerzett Szedlacsek Sándor, kihasználva az ellen-
fél kapusának bizonytalankodását. Több mint húsz percet
kellett várni a következõ találatra, amikor ismét az ellenfél
kapusa bizonytalankodott. Szabó Ricsi használta ki okosan
a lehetõséget. Három perc múlva Bõsze Csaba volt ered-
ményes. Horváth Miki kitûnõ passzát követõen már csak a
kapussal állt szemben, elsõre még hárított az ellenfél, má-
sodikra azonban már a hálóban volt a labda. A második fél-
idõre is hagytak még legényeink a gólgyártásból.
Szedlacsek Sándor jobb oldali beadását Horváth Miklós hét
méterrõl fejelte a hálóba. A találkozó utolsó elõtti percében
ismét Horváth Miklós volt eredményes. 

Bábolna SE – Tát SE 5 : 0 (ifi 1 : 0).
HP

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY 

Gyengécske tavaszi kezdet, a folytatás annál örömtelibb



Településünk sportcsarnoka hetedik
alkalommal adott otthont a Mátray-Ház
Kupa kézilabda tornának. Hét évvel ez-
elõtt Mátray Magdolna és dr. Mátray
Árpád szponzorálásával indult útjára
az immár hagyományossá vált sport-
rendezvény. 

Az iparmûvész és állatorvos házas-
pár valaha rendszeresen sportolt, sõt,
kézilabdáztak is ifjú korukban. Érdek-
lõdve figyelték Bábolnán az újjáéledõ
nõi kézilabdacsapat munkáját, és úgy
gondolták, támogatásukkal igyekez-
nek elõrelendíteni e sportág fejlõdését.
Így született meg a Mátray-Ház Kupa
gondolata, mely a bajnokság szünete-
iben, a felkészülési idõszakban nyújt
lehetõséget baráti találkozók megren-

dezéséhez. Ezúttal Mátray Magdolna
nyitotta meg a tornát, melynek mérkõ-
zéseit lányával és unokáival együtt
nézték. Lányunokája, Mirjam egyéb-
ként beleszeretett e sportba, fiatal ko-
rára tekintettel egyelõre szivacskézi-
labdázik.

A tornát idén Szilágyi Ágnes, a
sportcsarnok gondnoka és Szántó Zita
edzõ közösen szervezték. A megyei
bajnokságot a Lábatlan együttese kép-
viselte, meghívták a Bábolnával egy
csoportban versenyzõ Komárom csa-
patát, valamint a szintén NB II-es, de a
bajnokság északi csoportjában sze-
replõ Dorog gárdáját. 

A torna hagyományait megszakítva
lányainknak ezúttal nem sikerült a do-
bogó legfelsõ fokára állni. A Lábatlan

együttesével egy kínkeserves döntet-
lent sikerült elérni, majd kikaptak Ko-
máromtól, és így a Dorog elleni mecs-
csen dõlt el, hogy csapatunk második,
vagy utolsó lesz. Szerencsére kézi-
seink összekapták magukat, és gyõze-
lemmel zárták a tornát.

A legjobb kapusnak járó díjat
Grassanovits Anita (Dorog) kapta, a
gólkirálynõ Koncz Andrea (Komárom)
lett, a legtechnikásabb játékos címet
pedig Horváth Andrea (Bábolna) nyer-
te el.

A torna végeredménye:
1. Komáromi AC
2. Bábolna SE
3. Dorogi SE
4. Lábatlan SE

VII. Mátray-Ház Kupa 
– ezúttal Komárom nyert
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IV. Nyusziváró Ovis Focikupa április 22-én 10 órától a sportcsarnokban.
Családi sportnap április 30-án 10 órától a Bábolna SE sporttelepén.


