
23. évfolyam 3. szám

F
Ó

R
U

M

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja

O
B

Á
B

L
N

A
I



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu2

2012. március

REKORD SZÁMÚ ARANYÉREM A XIX. BÁBOLNAI BORVERSENYEN
Február 17-én, az IKR Zrt. éttermében 19. alkalommal

szervezte meg hagyományos borversenyét a négy éve
megalakult Bábolnai Borbarátok Egyesülete. A helyi és
környékbeli amatõr borászokat Szaxon J. Attila, az IKR Zrt.
elnök-vezérigazgatója látta vendégül. 

A versenyre kelt nedûk javarészt a tárkányi domboldal-
ban termett szõlõbõl kerültek a palackokba, de volt itt
banai, bábolnai, ácsi, vérteskethelyi, vasdinnyei, sõt, még
kiskõrösi bor is.

A kezdeményezést
Halmai József indította
útjára, majd Cseh Lász-
ló, a borbarát egyesület
elnöke gondoskodik im-
már 19 éve arról, hogy
rendszeresen találkoz-
zanak egymással a környékbeli borosgazdák. Elnök úr
sportéletben kifejtett múltjára vezeti vissza a borbarátok-
hoz való kötõdését. Valaha, mint sportoló, majd játékveze-
tõ sok barátra lelt megyeszerte, akik közül többen ma már
résztvevõi a borversenyeknek. Mint mondta, a TSZ-ek
rendszerváltást követõ feloszlása után a környékbeli tele-
püléseken sokak szívügyüknek érezték az ott lévõ szõlõül-
tetvények megvásárlását, továbbgondozását. Ma õk azok,
akik boraikat elhozzák Bábolnára, hogy összehasonlíthas-
sák más környékbeli termelõkével. Cseh László úr szerint
ahhoz, hogy valaki tagja lehessen egyesületüknek, nem
kell feltétlenül szõlõvel rendelkeznie, bort termelnie. Bárkit
szívesen látnak, aki szeretné megismerni a magyar bor-
kultúrát, a borok ízlelésének és értékelésének módszereit,
amiben õk szívesen segítenek.

Idén 17 termelõ hozta el borát, a résztvevõk mintegy
negyven benevezett nedût kóstoltak és értékeltek. Köztük
huszonhárom fehérbort – ezerjót, vegyes fehéret, olaszriz-
linget, nektárt, kövidinkát –, 16 vörösbort – vegyes vörö-
set, otellót, rosét, portugiesert. Az imént említett nedûk
Kiss Bertalan borász, a bábolnai borversenyek állandó
szakértõje szerint a tavalyi száraz õsz miatt megfelelõen
beérett szõlõkbõl keletkeztek. Ilyenkor a cukorfok maga-
sabb, a savtartalom viszont alacsonyabb. Az értékelt boro-
kat nagyon jól kezeltnek tartja, mindössze néhányban ta-
lált komolyabb problémát. Észrevételeit rögtön elmondta
a résztvevõknek azzal a szándékkal, hogy mindenki okul-
jon belõle, hiszen bárki számára lehet újdonság az aktuá-
lis kritika. A borbírálók az évek során olyan tapasztalatra

tettek szert, hogy az egyes adott pontszámokban lénye-
ges különbség nem mutatkozik. 

Az idei év hozta a legtöbb aranyérmet, szám szerint ti-
zennégyet, ami a tavalyi kedvezõ idõjárás mellett arra is
utal, hogy a gazdák hozzáértése évrõl évre jobb lesz. A
legtöbb pontszámot kapott bort Ácsról hozták, de az
aranyérmesek közt csupán tizedek döntöttek, sõt, általá-
ban holtverseny alakult ki.

A borok felszolgálását ezúttal is a gyermekönkormány-
zat tagjai végezték a kóstolók legnagyobb megelégedésé-
re.

A XIX. Bábolnai Borverseny támogatói voltak: Bábol-
na Város Önkormányzata, IKR Zrt., Bábolnáért Közhasznú
Közalapítvány, Bábolnai Televízió Nonprofit Kft., Misztót-
falusi Nyomda Kft., Erdõ-Fa-Vad Kft. Bábolna, Galliform
Kft. Bábolna, Foxbit Kft., Green Agró Kft. Bábolna,
Tempolux Fuvarozó Kft. Bábolna.

A 19. Bábolnai Borverseny eredménye 2012.
sorsz.  Név: Borfajta Évjárat Termõföld Pontsz.

ARANYÉRMES
1.  Dudás László olaszrizling 2011. Ács 18,9
2.  Nagy Gyula vegyes fehér 2011. Szákszend 18,6
3.  Tóth Károly nektár 2011. Tárkány 18,6
4.  Tóth Károly szürkebarát 1998. Tárkány 18,6
5.  Nagy Gyula ottelló 2011. Szákszend 18,6
6.  Simon József cserszegi fûszeres 2006. Tárkány 18,5
7.  Schaffhauser József vegyes fehér 1. 2011. Szákszend 18,4
8.  Simon József vegyes fehér 2011. Tárkány 18,3
9.  Kovács János olaszrizling 2011. Ács 18,3

10.  Halgass Mihály olaszrizling 2011. Tárkány 18,2
11.  Nagy K.-Nemes M. vegyes fehér 2011. Szákszend 18,2
12.  Horváth Ottó olaszrizling 2011. Bábolna 18,2
13.  Schaffhauser József rosé 2011. Szákszend 18,2
14.  Szabó Endre ottelló 2011. Bana 18,2

EZÜSTÉRMES
15.  Tóth Károly fehér cüvé 2011. Tárkány 18,1
16.  Tóth Károly ezerjó 2011. Tárkány 18
17.  Lesi Ferenc ottelló 2011. Tárkány 17,9
18.  Hadnagy László turán - vörös 2011. Kiskõrös 17,8
19.  Gecse Béla vegyes fehér 2011. Vérteskethely 17,7
20.  Szakál Ferenc vegyes vörös 2011. Bana 17,7
21.  Dudás László vegyes fehér 2011. Ács 17,6
22.  Schaffhauser József vegyes fehér 2. 2011. Szákszend 17,6
23.  Nagy Gyula ezerjó 2011. Szákszend 17,6
24.  Vári Lajos ottelló 2011. Bana 17,6
25.  Nagy K.- Nemes M. chardonnay 2011. Szákszend 17,5
26.  Schaffhauser József schiller 2011. Szákszend 17,5
27.  Schaffhauser József vegyes vörös 2011. Szákszend 17,4

BRONZÉRMES
28.  Hadnagy László kövidinka fehér 2011. Kiskõrös 17,3
29.  Halgass Mihály charbene savignon 2011. Tárkány 17,2
30.  Szabó Endre ezerjó 2011. Bana 17,1
31.  Horváth Ottó vegyes fehér 2011. Bábolna 17
32.  Tóth Károly portugieser 2011. Tárkány 17
33.  Németh László merló-kékfrankos 2011. Bábolna 17
34.  Varga József vegyes fehér 2011. Vasdinnye 16,9
35.  Simon József vegyes vörös 2011. Bábolna 16,7

TOVÁBBI HELYEZÉSEK
36.  Nagy Gyula vegyes vörös 2011. Szákszend 16,6
37.  Szakál István vegyes vörös 2011. Bana 16,4
38.  Varga József vegyes vörös 2011. Tárkány 16,2
39.  Szakál István vegyes vörös 2011. Bana 16,1
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Február 9-én tartotta az év elsõ rendes testületi ülését
a bábolnai képviselõ-testület, mely a napirendi pontjai
közt  elfogadta a 2012. évi költségvetést. 

Elsõ ízben a kiadott napirendi pontokból a két ülés közt
történt eseményekrõl, a bizottságok munkájáról tárgyaltak
a döntéshozók. Elfogadták az önkormányzat egész éves
mûködését és gazdálkodását meghatározó költségvetést,
valamint a saját bevételek és fizetési kötelezettségek kö-
zéptávú tervezésérõl szóló határozatot. Ebben az évben az
önkormányzat és intézményei 640 millió 273 ezer forintból
gazdálkodnak. Nem került sor hitel beépítésére, kizárólag a
(normatív támogatásból és a helyi adókból álló) bevételek-
kel terveztek. A legjelentõsebb kiadási tétel a mûködtetés,
beruházással, fejlesztéssel ebben az esztendõben nem
számoltak, hiteltörlesztésre azonban 35 millió forintot ter-
veztek. Az intézmények vezetõivel egyeztetve az önkor-
mányzat által meghatározott létszámkerettel mûködnek. 

Az ülésen módosították a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendeletet, majd hatályon kívül helyezték a
víz- és csatornadíjakról szóló rendeletet, mellyel elfogadták
a 4,2 százalékos díjtétel emelést. Sor került a költségvetési
rendelethez kapcsolódó  rendeletek módosítására, ezek
közt változott a szociális rendelet, kikerült a lakásfenntartá-
si támogatásról szóló szakasz és eltörölték a temetési se-
gélyt. Újragondolták a bábolnai gyermekek életkezdési tá-
mogatását, az újszülöttek a jövõben egyszeri, 20 ezer forint
összegû támogatást kapnak.

Meghallgatták a település 2011. évi kulturális életérõl szó-
ló beszámolóját, és racionalizálták az idei évre vonatkozó
programtervet a megtakarítások jegyében. 

Kiírták a pályázatot az általános iskola igazgatói állására
is, és foglalkoztak önkormányzati bérlakások értékesítésé-
vel.

A 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról is
döntött a bábolnai képviselõ-testület a február 29-én
megtartott rendkívüli ülése alkalmával.

A határozatképesség megállapítását követõen a grémi-
um elsõ napirendi pontja a tavalyi költségvetést érintõ,
technikai jellegû átvezetések végrehajtását célozta. A dön-
téssel az Államkincstártól kapott összegeket, valamint az
önkormányzati projektekre elnyert pályázati  forrásokat ve-
zették át, így a költségvetés  bevételi és kiadási  fõösszegét
867 millió forintban állapították meg. A 2011. évi költségve-
téssel áprilisban is foglalkozik majd a testület, ekkor a zár-
számadásra, valamint a pénzmaradvány megállapítására
kerül sor. 

A képviselõk jóváhagyták a munkabérhitelt is, illetve a
munkabérhitel finanszírozásához az OTP-vel kötött megálla-
podást. Dr. Horváth Klára polgármester tájékoztatása alap-
ján megtudtuk, hogy az önkormányzat korábbi bankszám-
laszerzõdésébõl kikerült a munkabérhitel szerzõdés, az ön-
kormányzati törvény módosítása pedig  bankszámlaszám
és adószám változást eredményezett az önkormányzat in-

tézményeit érintõen, ez tette szükségessé a szerzõdésmó-
dosítást is.

A képviselõk az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet
módosításáról is döntöttek a jelenleg hatályos jogszabály-
ok alapján. 

A házasságkötésért és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítéséért fizetendõ díjak mértékérõl szóló rendelet is
módosult, mert a megyei kormányhivatal nemrégiben egy
átfogó ellenõrzése során észrevételekkel élt a rendelet kap-
csán. 

A bábolnai önkormányzat ajánlati felhívást intézett a vízi
közmû törzsvagyon értékelésére is, hiszen a január elsejé-
tõl hatályos, új parlamenti szabályozás feltételrendszerének
a helyi Bábolnai Szennyvízkezelõ Kft. nem tud eleget tenni
az üzemeltetését illetõen. Az elõírások szerint az önkor-
mányzatnak olyan társasághoz kell csatlakoznia vízi közmû
vagyonával, mely egyrészt az elõírásoknak megfelelõ lélek-
számot tud felmutatni, és akkreditált laboratóriummal is ren-
delkezik. A grémium ajánlattételi felhívásával öt céget ver-
senyeztet meg zártkörû meghívásos pályázatban. A beér-
kezett árajánlatokról  márciusi testületi ülésén dönt a testü-
let, majd a vagyonértékelést követõen májusban  arról,
hogy milyen feltételekkel adják át a vízi közmû vagyont az
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre. 

Az ülés alkalmával a bábolnai képviselõk foglalkoztak az
önkormányzati intézmények energia-racionalizálási projekt-
jével is az áprilisban megjelenõ pályázati kiírás tükrében,
mely a megújuló energiaforrások alkalmazását is lehetõvé
teszi. Az önkormányzat tulajdonában álló épületekre vonat-
kozóan már a felméréseket is elvégezték, így a testület a
hatástanulmányok birtokában úgy döntött, hogy az óvoda
mindkét épületében, az általános iskola ebédlõjében, az
Idõsek Klubjában, a polgármesteri hivatalban és a Szabad-
idõközpontban is elvégzik az idõszerû, energia-meg-
takarítást eredményezõ felújításokat. Ezen pályázaton való
részvételrõl egyhangú döntést hoztak a képviselõk.

Foglalkoztak még az  adóhátralékosok listájának közzé-
tételével is, miután ezt az adókról szóló törvény lehetõvé te-
szi. Döntésük értelmében a március 17-ei befizetéseket kö-
vetõen a hivatal egy alkalommal felhívást intéz az adósok
felé, majd amennyiben fizetési kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, magánszemélyek esetében 1000 Ft-ot, tár-
saságok esetében 10.000 Ft-ot meghaladó adótartozást
nyilvánosságra hozzák, lehetõség szerint a városi honla-
pon, valamint a hivatal hirdetõtábláján.

A rendkívüli ülés folytatásában dr. Szatmári Ákos fogszak-
orvos kérelmével is foglakozott a testület, a döntés kapcsán
azonban elutasították a Kardirex épületében beindítandó
magánpraxisra vonatkozó igényét. 

Az egyebek napirendi pontokban tárgyaltak a sportcsar-
nok melletti területet érintõ földvásárlásról – mely a helyi ci-
vil szervezetek elhelyezését célozza –, a B30-as kút szolgal-
mi jogáról, valamint egy sok vitát kiváltó napirendi pont kap-
csán a testület egy telekhatárán túl építkezõ bábolnai lakos
ügyében is döntést hozott.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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ÁLARC KIÁLLÍTÁS AZ ALSÓSOKNÁL
Nagy várakozás és szorgos készülõdés elõzte meg a Bá-

bolnai Általános Iskola alsósainak farsangi mulatságát, me-
lyet február 23-án tartottak meg az intézmény mûvészeti ter-
mében. 

Volt itt minden, ami a farsanghoz dukál: jelmezes felvonu-
lás, táncverseny, ügyességi játékok, sõt még álarckiállítás
is, melynek anyaga az iskolában meghirdetett alkotáspályá-
zatnak köszönhetõen állt össze. A kreativkodásra ösztönzõ
felhívásnak nem voltak kötöttségei, így a szülõk is besegí-
tettek, és számos mesteri munkán hagyták ott a kezük nyo-
mát.

Titkos szavazással, maguk a gyerekek döntötték el, hogy
melyik alkotás érdemes a jutalmazásra.Több mint százhúsz
diák bújt álruhába a télbúcsúztató alkalomra, így igazi mas-
karás báli hangulat uralkodott az intézmény minden szegle-
tében.

DAGASZTOTTAK, SZAGGATTAK, SÜTÖTTEK
A farsangi idõszak legjellegzetesebb édessége és egy-

ben étele a farsangi fánk. A farsangi hagyományokhoz tar-
tozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis
elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. Az
élesztõs tésztából készült, bõ olajban sütött nyalánksághoz
baracklekvár is dukál. A legismertebb fajtája a szalagos
fánk, amely nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk tökéle-
tességét jelzõ fehér csíkról kapja. Ahhoz, hogy a farsangi
csemege tökéletes legyen, bizony kell némi rutin és fortély.
Városunkban az Idõsek Klubjának asszonyai rutinnal és ki-
váló recepttel is rendelkeznek. Minden évben vállalkoznak
a nagy feladatra, idén mintegy 300 darab fánk sült ki kezük
alatt. 

TÁNCOS MULATSÁG A FELSÕSÖKNÉL
Megunt, ám hasznos tárgyak vásárával, zsibvásárral vet-

te kezdetét az iskolai farsangi bál. Az osztályok a hagyomá-
nyokhoz híven idén is humoros színpadi mûsorokkal szóra-
koztatták egymást és tanáraikat. A bátrabbak jelmezt is öl-
töttek, a nyolcadikas tinédzserek ugyan ebbõl már kihúzták
magukat, de az iskolai diszkóban már õk is részt vettek. Volt
tombola, az aulában Lakatos Szabolcs gyõri hip-hop tán-
cos bábolnai növendékeinek produkcióját láthatták a diá-
kok.
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LOVASISKOLÁS BULI
A Ménesbirtok kamaraszínházában tartották a farsangi

mulatságukat a lovasiskolások. A diákok lendületes mûsor-
számai közt modern táncokat és hastáncos produkciót is
pontozhattak a tanárok. Majd király és királynõválasztásra
került sor és az iskolai farsangoláskor értékelték és jutal-
mazták az elsõ félévben meghirdetett versenyek gyõzteseit
is. Az elõadások után Csongrádi Péter kollégiumvezetõt is
színpadra szólította a diákság, õ adta át azt a hatalmas tor-
tát, amit ezúttal a 11 . B-sek érdemeltek ki a legszínvonala-
sabb mûsorszámmal.

MASKARÁBAN A NYUGDÍJASOK
Farsangoltak a város nyugdíjasai is. Berkesné Szûcs Ág-

nes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetõje köszön-
tötte a vidám társaságot a február 22-re szervezett farsangi
mulatságon. A nyugdíjasok minden évben újabb és újabb
ötletekkel lepik meg egymást, náluk szinte kifogyhatatlan a
jelmezek tárháza. Ahogy azt mondani szokták, a jó hangu-
latért sem kellett a szomszédba menni, a nyugdíjas farsan-
golók táncoltak és táncoltattak egyaránt. A mulatság folyta-
tásában pedig értékes tárgyak találtak gazdára a tombola-
sorsoláson. A délután csúcspontja egy különleges hármas
formáció orosz táncos produkciója volt. 

FARSANG AZ OVIBAN
Jelmezbe bújtak a város aprótalpú lakói a Százszorszép

Óvoda farsangi báljában. Volt itt kalózkapitány, vadász, ma-
dárijesztõ, tavasztündér, sárkány, kézzel készült mozdony-
jelmez és számtalan, a gyerekek körében népszerû mese-
hõst is felleltünk a maskarás társaságban. Mind az öt cso-
portban ünnepeltek, és a pedagógusok sem maradtak ki az
alakoskodásból. Mindenki bemutatta jelmezét, majd a
konyhába siettek a kicsinyek, ahol már javában sült a for-
gácsfánk. A bölcsõdében hangos mondókázással ünnepel-
ték a farsangot, ez a nap az óvoda minden szegletében a
vidámságról szólt.

Farsangi körképünk összes felvételét megtekinthetik a www.btv.hu honlapon
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Nemrégiben elkészült a sószoba a Százszorszép Óvodá-
ban a gyerekek és a pedagógusok nagy-nagy örömére. 

– Nevelõtestületi ötletbõl fakad a kezdeményezésünk. Az
elõzõ évi jótékonysági Katalin napi bált már annak jegyé-
ben hirdettük meg, hogy a bevételt a sószoba kialakítására
fordítjuk, szerencsénkre a befolyt összegeken kívül sok
szülõ mellénk állt, és sótégla-jegyek vásárlásával is segítet-
ték céljainkat – mesélte örömmel Somogyiné Szabados
Marianna óvodavezetõ. Az új teremben a parajdi sóbar-
langból származó sóból sajtolt tégla a szürke, amit rózsa-
színû himalájai sótéglákkal egészítettek ki, ebbõl húztak fa-
lat a sarokban. Lámpákkal megvilágítva már önmagában is
kedélyjavító ennek látványa. Természetesen a sóhomo-
kozónak van a legnagyobb sikere a gyerekek körében. Az
óvodavezetõtõl azt is megtudtuk, hogy mind az öt óvodai
csoportra jut egy délelõtt, a bölcsõdések pedig minden nap
bejutnak a „mesterséges óvodai sóbarlangba”. A sószoba
hasznos lesz majd a légúti problémákkal küszködõ gyere-
kek számára, e tekintetben a helyi gyermekorvossal is
egyeztettek korábban. Somogyiné Szabados Marianna
óvodavezetõ arra is felhívta a figyelmet, hogy nyitva a sós-
zoba ajtaja azok számára, akik támogatással segítették an-

nak kialakítását. A hivatalos átadó ünnepségre a támogató-
kat és dr. Horváth Klára polgármestert is meghívták. A meg-
hívottakat az óvodások kedves zenés mûsorral fogadták,
majd átvonultak az új, szépen dekorált terembe, hogy meg-
mutassák az érdeklõdõ szülõknek is, hogyan telik egy óvo-
dai foglalkozás az óvodai házi sóbarlangban.

FELAVATTÁK AZ ÓVODAI SÓSZOBÁT

Lábbelit minden ember hord, de hogyan készült koráb-
ban a láb bõrruhája, azt azonban csak kevesen tudják.
Azokról a régi cipész szerszámokról, melyek a letûnõben
lévõ cipészmesterség eszközei, már nem is beszélve!  Ré-
gen a csizmát még fejelték és sarkalták. Néhány életkép a
bábolnai Százszorszép Óvodában is megelevenedett ezek-
bõl a munkafolyamatokból Gombolai István csizmadia
mester jóvoltából, aki értékes gyûjteményét ajánlotta fel egy
kiállítás erejéig. A Százszorszép Óvoda negyedévente min-
dig új témát kínáló ovigalériája ezúttal valóságos idõutazás
és nem csupán a kicsinyek számára. A nemrégiben meg-
nyílt tárlatuk egy letûnõben lévõ mesterséget, a cipészetet
igyekszik bemutatni. Somogyiné Szabados Marianna óvo-

davezetõ nagy örömmel adott helyet a kilencvenkét eszten-
dõs Gombolai István cipészmester különleges gyûjtemé-
nyének, mondván, az óvodások úgysem találkozhatnak
már máshol ilyen múzeális ritkaságokkal. Gombolai István
bácsi csak antikváriumokban fellelhetõ szerszámait még

mesterétõl örökölte, a családi ereklyék közt szegezõ ár, var-
ró ár, kaptafa, ringli és egy suszterszék is látható. A megnyi-
tót a gyûjtemény tulajdonosa is megtisztelte unokájával, az
idõs mesterember hosszasan beszélt arról a szakmáról,
mely meghatározta a családja életét is. Segítségére volt
Baráth Gáborné óvodapedagógus, aki a cipészet kellékei-
rõl is mesélt. A cipész szakma rejtelmeibe kalauzoló tárlat-
nyitó óta a gyerekek már másként tekintenek a páratlannak
nem nevezhetõ, lábunkat megóvó talpas-sarkas holmira,
mely, ha kell koppan és dobban, olykor pocsolyában lubic-
kol, máskor kefe alatt fényesedik, nagy ritkán pedig hajna-
lig viseli, ha húzzák felette a talpalávalót. Az ovisok azóta
körbejárták a kiállítási témát a délelõtti foglalkozásokon, raj-
zoltak, hallgattak mesét és mondókákat is tanultak.

H.D.

RÉGI LÁBBELIK AZ OVIGALÉRIÁBAN

MEGHÍVÓ!
Az idei évben elérkeztünk az óvodai találkozónk 20.

évfordulójához. Szeretettel hívom és várom azokat a volt
óvodásokat, akik 1992 óta a Sárga (Méhecskés) cso-
portba jártak. A találkozót a Bábolnai Százszorszép
Óvoda Sárga (Méhecskés) termében tartom 2012. már-
cius 31-én. Várom azok jelentkezését is, akik 1980-tól
jártak a csoportomba, ha szeretnének egy kicsit nosztal-
giázni.

Kérlek gyere el, pakold be a hátizsákodba gyermeki
játékos kedvedet, humorodat, a gondokat hagyd ott-
hon. Érezzük jól magunkat együtt!

Részvételi szándékodat jelezd e-mailben, vagy telefo-
non!

Szeretettel és tisztelettel:
Baráth Gáborné Kati néni óvónõ
E-mail: barathnékati@freemail.hu

Tel: 06/70-541-4371, 06/34-468-066
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VI. BÁBOLNAI
SONKA FESZTIVÁL

BÁBOLNA, 
MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1.

Helyszín: lovaspálya melletti terület

Sonkavásár, sonkák versenye, 
hungarikumok, kézmûves bemutatók

és vásár várja a látogatókat.

A színpadon: 
szombaton slágerek a 60-as évektõl

napjainkig, vasárnap népzene, 
néptánc, cigányzene, operett 

minden mennyiségben

TERMELÕI AJÁNLAT
BEVEZETÕ ÁRON,

ÁPRILIS 7-TÕL
A KÉSZLET EREJÉIG

Ha Ön ínyenc és szereti az igazi házias
ízeket, akkor nem hiányozhat konyhájából 

a kukoricadarán nevelt COBB (,,kétlábon járó
csirkemell’’) fajtájú csirkehús.

Vágnivaló csirke (2–2,5 kg/db) 390 Ft/kg

Friss vagy elõhûtött, 
konyhakész csirke: 660 Ft/kg

Érdeklõdés, megrendelés, bõvebb 

felvilágosítás Ács Fõ u. 17. sz. alatt 

vagy a 20/9150-343 telefonszámon

Higgye el ,,ha ezt kipróbálja,
többé csak ezt kívánja’’!

BÁBOLNÁN 
utcára nyíló, parkolóval, (fedett,
zárható) kerthelyiséggel ellátott,

eddig sörözõként mûködõ
helyiség 

KIADÓ.
Bármi másra is alkalmas. 
Ár megegyezés szerint.

Érdeklõdni:

06-20-287-5562
06/20-337-9118

2012. FEBRUÁR 29-TÕL

GERINCTORNA
FOGLALKOZÁSOKAT

TARTUNK. 
A csoporthoz folyamatosan

lehet csatlakozni.

Minden érdeklõdõt
szívesen látunk.

Helyszín:
Kopi-Transz Kft. tornaterme

Idõpont:
szerdánként 17-18 óráig

Érdeklõdni 

a 70/54-26-502
telefonszámon lehet.
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NÉPSZERÛ VÁLASZTÁS
A LOVASISKOLA

MEGTARTOTTÁK A FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉSEKET

Nyílt nap után már a felvételi elbeszélgetésre is sor ke-
rült a bábolnai lovasiskolában, mely az utóbbi években
olyannyira népszerû, hogy többszörös túljelentkezéssel
kellett a tanároknak számolniuk. A február 24-én megtar-
tott elbeszélgetésre mintegy kilencven diák érkezett,
köztük színjeles tanulók is.

Pelczéder Zoltán igazgató elmondta, mivel intézmé-
nyük tiszta profilú iskola, ezért speciális helyzetben van-
nak a felvételik alkalmával is. A beszélgetéseken a tanul-
mányi eredmény mellett a felvételizõk lelki alkalmassága
is döntõ szerepû volt, ez alapkövetelmény egy állatbarát
iskolában. Az igazgató úgy véli, a túljelentkezés egyik
oka az intézmény jó hírneve, valamint annak ténye, hogy
az intézmény érettségit adó, négyéves szakközépiskolai
képzést is indít a kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziummal
karöltve. 

Pelczéder Zoltán elmondta, azért kötöttek együttmû-
ködési megállapodást a kisbéri gimnáziummal, mert
minden évben le kellett mondani tucatnyi olyan gyerek-
rõl, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel érdeklõdött,
majd azért nem jelentkezett Bábolnára, mert az iskola
nem adott érettségit.

A szeptemberben induló négyéves oktatásban az álta-
lános tárgyak mellett a diákok lovaglási és fogathajtási
alapismereteket és versenyzési ismereteket tanulnak,
megismerik a lovak anatómiáját és egészségvédelmét, a
takarmányozás elméletét és gyakorlatát.

Az érettségi után középfokú képzés keretében elvé-
gezhetõ a lótartó és -tenyésztõ, a belovagló, illetve a lo-
vastúra-vezetõ szak. A további tervekben felsõfokú kép-
zés bevezetése is szerepel, állattenyésztõ mérnök,
lovastanár és lovasedzõ szakokkal.

Pelczéder Zoltán iskolaigazgató hangsúlyozta, diákja-
ik az ország minden szegletébõl érkeznek, akiknek csá-
bító lehet az is, hogy helyben kollégiumi ellátást is tud-
nak biztosítani.

EGY LÉPÉS
A NAGYKORÚSÁG FELÉ

Mintegy negyven diák ballag idén a bábolnai lova-
siskolából, nekik február 23-án tûzték fel ünnepélyesen az
osztályfõnökök a felnõtté válást jelképezõ szalagot.

A szalagavató a ceremóniától elvárt módon, hagyomá-
nyos mederben, ám idén még színvonalasabb formában
bonyolódott, felvonultatva az ünnephez méltó mûsorokat
és táncokat. Az itt töltött iskolaévek minden végzõs diák
számára meghatározó élményeket tartogattak, és a nagy-
korúság felé vezetõ emlékezetes alkalom már a pedagógu-
soknak is  a közelgõ búcsúzást vetíti elõ. Ilyenkor az iskola-
igazgató is komoly üzenettel szavakat intéz diákjaihoz.
Pelczéder Zoltán úgy vélte, a szakmai felkészültség mellett
legalább annyira fontos hogy diákjaik jó emberként hagyják
el az intézmény falait, amiért a tanári apparátus mindent
meg is tett.

FALRA ÍROTT „SZÍVÜGYEK”
„Valahol messzi távol, valaki szíve érted lángol! A nevedet

egy szív hûséggel õrzi, ha Te is szereted válaszolj neki!” –
olvasható a lovasiskola folyosóján felállított paravánon, me-
lyen Valentin napja óta egyre csak gyarapodnak a szerel-
mes és baráti üzenetek. A diákoknak nagyon tetszett
Csongrádi Péter kollégiumvezetõ ötlete, és nap mint nap él-
nek is a lehetõséggel: üzennek a barátnak, a kollégiumi
szobatársaknak, üzennek névvel és név nélkül, céltalanul
és komoly szándékkal is. A szívküldi üzenõfal már a Valen-
tin-napot is túlélte, a kezdeményezés akkora sikert aratott,
hogy úgy gondolták, megtartják, így az év további részében
is szolgálhatja majd az itt született baráti és szerelmi kap-
csolatokat. A piros papírszívek közt a legnagyobb – termé-
szetesen – a kollégiumvezetõé, aki mosolyogva fogadta a
diákok elismerõ „bókját”.



BÁBOLNAI FÓRUM 2012. március

www.btv.hu 9

S Z Ü L Õ K - N E V E L Õ K B Á L J A

Február 18-án 13. alkalommal került
sor a hagyományos jótékonysági bá-
lunkra, a Szülõk-Nevelõk báljára. A
Szabadidõközpontban tartott rendez-
vényen 95 vendég töltött el jó hangu-
latban egy kellemes estét.

A szülõk és a vállalkozó kedvûek is-
mét meglepetéssel szolgáltak mûso-
rukkal. „Aktuális eseményeket tolmá-

csoló híradóval” jelentkeztek telis-tele
ötletekkel, humorral és óriási sikerrel. 

Az elõzõ évektõl eltérõen nem élõze-
ne, hanem Retro disco szólította tánc-
ra a mulatni vágyókat. Az est hangula-
tát fokozta a Gyõri Nemzeti Színház
két elõadómûvészének mûsora, vala-
mint az éjfél után indítványozott
Karaoke show. 

A tombolasorsoláson sok értékes
ajándék talált gazdára, melyeket cé-
gek, vállalkozók, magánszemélyek
ajánlottak fel.

A bál bevétele 191 000.-Ft, melyet
eszközfejlesztésre, illetve gyermeknapi

program megvalósítására szeretne for-
dítani az intézmény.

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak a támogatását, akik a
belépõjegyek és támogatói jegyek
megvásárlásával, a tombolatárgyak és
pénzösszegek felajánlásával támogat-
ták a Bábolnai Általános Iskolát. Az
anyagi támogatáson túl köszönjük a

lelkes szülõknek
és mindazoknak
munkáját, akik te-
vékenységükkel
hozzájárultak ah-
hoz, hogy ez a
rendezvény létre-
jöjjön.

Peresztegi Gáborné
igazgató

A “SZÜLÕK-NEVELÕK BÁL”
RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 

Agrármester Kft.; Aliter – P Kft.;
Balogh Tibor; Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft.; Bástya Sörözõ
és Pizzéria; Bierbauer Imre;
Bioporta - Katona Lászlóné; BTV;
Cafe Bábolna; Capsula Bt.; Coop
139. sz. ABC; Czigány Márta –
kozmetikus; Csuti Zsolt; Detti
Masszázs; Eurós bolt; Dr. Faragó
István; Faragóné Dr. Novadovszky
Nóra; FlórAgro  Bt.; Foxbit Iroda-
centrum; Fõnix virágüzlet –
Csicsatka Judit; Frézia virágüzlet
–Tóth Józsefné; Guistaiolo Étte-
rem; Hantos Péter; HEMAL-MED
Kft.; Heszler Zsolt; Herczeg Zsolt;
Hodován Tamásné - kozmetikus;
dr. Horváth Klára; Horze  Lovas-
bolt - Bábolna; IKR Zrt.; Invest
Kft.; Jin Qiu Kft. – Kínai bolt - Bá-
bolna; Kéri József; Kovács Szi-
lárd; Kovácsné Geszterédi Henri-
ett; T-KOPIKER Kft.; Kozma Ágnes;
Lányi Zoltán; Lászlófalvi János;
Marcinkó Bálint; Martini Divat;
Misztótfalusi Kft.; Némethné
Hegedüs Edit; Osgyán László és
családja; OSI Food Hungary Kft.;
5.a osztály Szülõi Munkaközössé-
ge; Pábli Zsolt; Pál és Horváth Bt.;
Patakiné Rezsek Gabriella; Pe-
resztegi Gáborné; Péter Julianna;
Pillérné Fekete Andrea; Pilkor
Kft.; Ifj. Prekler László; Pohlné
Szili Erika; Reál Manna diszkont
üzlet; Ruttner Károly; Sáhóné
Horváth Márta; Simonné Farkas
Beáta; Slániczné Schmidt Irén;
Szántó Zoltánné; Szarkáné Ágos-
ton Orsolya; Százszorszép Óvoda
és Bölcsõde; Szûcs György; Ta-
nos Lászlóné; Tornyosné Vas Mó-
nika – fodrász; Török Zoltán; Var-
ga Ferenc; Veresné Szkocsek Má-
ria; Veres Zoltán; VESZ Kft.;
Zsamil Mûszaki Kft.; Zsidi Mónika;
Zs & Zs Mérnökiroda - Zsidi Sán-
dor; Zsolnai Róbert; A Szülõi
Munkaközösség tagjai és az álta-
lános iskola dolgozói
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A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ 
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: március 31. 
(esõ esetén elmarad)
Túraútvonal:
Csesznek – Rómer Flóris 
turistaút – Zörög-tetõ -
Károlyháza – Aranyos-völgy –
Csesznek
Táv: 7 km Magasság: 494 m
Felszerelés:
réteges öltözet, bakancs, 
étel-ital
Indulás: 10 órakor a Kardirex
elõtti parkolóból
Érkezés: 16 óra körül
Buszköltség kb. 1000 Ft/fõ,
vagy saját kocsi.
Jelentkezés és megbeszélés
március 28-án (szerdán) 17
órakor a Városi Könyvtárban
Bierbauer Imréné szervezõnél

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

http://merfoldko.babolna.hu

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
az Árpád köz 1/4. szám alatti önkormányzati bérlakást

meghirdeti bérbeadásra.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban 

Szakácsné Nagy Renáta építésügyi elõadónál lehet. Tel.: 34/568-005

*   *  *
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

az Önkormányzati tulajdonban lévõ  Rózsaerdei út 8. fsz. 2. 
(hrsz: 911/52/A/1) alatti lakás és a Bábolna Rózsaerdei út 8. 

(hrsz: 911/52/B/2) alatti garázs ingatlanjait 
eladásra hirdeti meg. 

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban 
Szakácsné Nagy Renáta építésügyi elõadónál lehet. Tel.: 34/568-005

FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala kéri azokat a la-
kosokat, akik január hónapban fel-
szólítást kaptak az úttestre kinyúló
ágak nyesésével kapcsolatban,
hogy a szükséges munkákat 2012.
március 18-ig mindenki végezze el.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói az
ezt követõ héten tételes ellenõrzést
fognak tartani, a mulasztók ellen
szabálysértési eljárás lefolytatására
kerül sor.

TÁJÉKOZTATÁS
Bábolna Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testü-
lete tájékoztatja a lakossá-
got, hogy élve a jogsza-
bályokban biztosított lehe-
tõséggel 2012. május hó-
napban az Önkormányzat
közzéteszi az adótartozás-
sal rendelkezõ adózók ne-
vét, címét és az adótarto-
zás összegét.
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Az arborétumi tavon zeneszóra kor-
csolyázhattak azok, akik február 10-én
kora este ellátogattak a Ménesbirtok
és a Vértes Erdõ Zrt közös, ingyenes
rendezvényére. Az elsõ ízben meg-
szervezett kori-parti nagy sikert aratott,
így ha az idõ is engedi, akár még foly-
tatása is lehet. Az biztos, az arborétum
tavi korcsolyázással a fõszervezõ,

Greiner József régi vágya teljesült. Az
erdészet és a ménesbirtok házigazdái
elégedettek lehetnek, hiszen kicsik és
nagyok, helyiek és környékbeliek szép
számmal eljöttek az elsõ, hagyomány-
teremtõ alkalomra. Szinte mindenki-
nek került korcsolya a lábára. Különle-
ges momentuma volt a rendezvény-
nek, hogy a bécsi keringõ dallama is

felcsendült, az egyébként egész estére
fiatalos-lendületes zenét dübörgõ
hangfalakból. A kori-partin a  korcso-
lyázók a tó teljes területét birtokba ve-
hették, de akadtak bátortalanabban is,
akik egyszerûen csak csúszkálással,
mások barátok körében, a tó partján
meggyújtott fáklyák fényénél és forró
teával a kezükben töltötték el itt az

idõt. A legkisebbek-
nek külön kedves-
kedtek: csokoládés
jutalomért ügyessé-
gi játékokban vehet-
tek részt a gyerkõ-
cök. Az elsõ kiváló-
an sikerült korcsolya
parti után a szerve-
zõk abban remény-
kednek, hogy a kez-
deményezésbõl ha-
gyomány lehet. Akik
a jégen jártak, bizo-
nyára ugyanígy gon-
dolják. Az erdészet

tavaly augusztusa óta üzemelteti az ar-
borétumot. Igyekszik jó gazda módjá-
ra gondozni ezt a területet és izgal-
mas, családokat megmozgató rendez-
vényekkel gazdagítani a város prog-
ramjait. A jól sikerült rendezvény en-
nek volt ékes, jégbe-fagyott bizonyíté-
ka.

HD

Fõvárosunk természeti kincsei közül
a Duna mentén fakadó hévforrások
messzi földrõl vonzzák a látogatókat.
Turisztikai csoportunk január végén 22
fõvel útnak indult, hogy a Budai-hegy-
ség barlangrendszerének két barlang-
ját megismerje.

A Budai-hegység barlangjait kevés
kivétellel hévizes eredet jellemzi, túl-
nyomórészt a felsõ-eocénkori mészkõ-
ben keletkeztek, amely a hévizek ere-
detéül szolgáló karsztosodott triászko-
ri dolomit és mészkõalapra települtek

E barlangok nem hosszú folyosó-
szerû üregek, hanem a kõzet tektoni-
kus hasadékait, repedezettségét köve-
tõ, rendkívül bonyolult alaprajzú labi-
rintusok. Díszeik nem annyira a csepp-
kövek, mint inkább a hidrotermális ere-
detû ásványok.

Elsõként a 1904-ben felfedezett Pál-
völgyi barlang kiépített 500 méteres
szakaszát jártuk végig. Kísérõnktõl
megtudhattuk a keletkezésének Föld-
történeti hátterét, a felfedezésének tör-
ténetét, a termeinek nevét. Ma Magyar-
ország leghosszabb barlangjának szá-

mít 29 km hosszával. Megcsodáltuk a
föld alatti világ kincseit, a cseppköve-
ket, a cseppkõoszlopokat, a cseppkõ-
zászlókat, a vízapadást jelzõ bordákat,
a barlangi gyöngyöket, a gömbüstö-
ket, a meszes vázú állatok nyomait, és
még a téli álmát alvó denevért sem ri-
asztottuk fel. 

Kiérve a barlangból rövid séta után
elértünk a Szemlõ-hegyi barlanghoz,
melynek felfedezése az 1930-as évek-
ben történt. Kialakulása azokhoz a haj-
dani melegforrásokhoz kötõdik, ame-
lyek utódai ma jó 60-70 m-rel alacso-
nyabb szinten fakadva, a Lukács és

Császár- fürdõket táplálják. Itt nem
cseppköveket, hanem érdekes formá-
jú kelvirághoz hasonló kalcitkiváláso-
kat, az aljzaton felhalmozódott kalcitle-
mezeket, a hosszanti folyosók falait 3-
4 m magasságig szõlõfürtökre emlé-
keztetõ borsóköveket csodálhattuk
meg.

A barlang +12 °C körüli hõmérsékle-
te, a 100 %-os páratartalma, és a kalci-
um gyulladáscsökkentõ, antiallergén
hatása miatt légzõszervi betegségben
szenvedõknek kúraszerûen ajánlott,
gyógybarlanggá nyilvánították.

A felújított barlang elõterében inte-
raktív terem is várja a látogatókat, ahol
részletes információkat láthattunk a
barlangrendszerrõl, a kõzetekrõl, a
barlangászok felszerelésérõl, a barlan-
gi mentésrõl.

A barlangból kiérve még egy kis já-
tékra és Geológiai tanösvény bejárásá-
ra is volt idõnk

Friss levegõvel a tüdõnkben, szép
látvánnyal az emlékezetünkben tér-
tünk haza. 

Már csak a termálvizes „megmártó-
zás” hiányzott, de azt majd máskor!

Bierbauer Imréné

Köszöntjük városunk
lányait, asszonyait

a nõnap alkalmából.

STEFAN GEORGE:

TE FÉNYLÕ GYENGÉD…
Te fénylõ gyengéd mint a reggel
Te karcsú tiszta mint a láng
Te forrás titkos édes nedvvel
Te nemes törzs nevelte ág.

Velem jársz napsütötte réten
Bezáporozod estemet
Árnyékában fényt gyújtasz te nékem
Te hûs szél forró lehelet.

Minden gondom vágyam te vagy csak
Téged szív be lélegzetem
Minden italban téged iszlak
Minden illat te vagy nekem.

Te forrás titkos édes nedvvel
Te nemes törzs nevelte ág
Te fénylõ gyengéd mint a reggel
Te karcsú tiszta mint a láng.

A KORI-PARTI TÉLI HAGYOMÁNY LEHET

BUDAPEST A „BARLANGOK FÕVÁROSA”
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Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest
megyének, a szabadságharc idején pedig
még kisebb volt. Nem a háza volt kevesebb,
hanem a népe. Aki magabíró ember volt, az
beállt honvédnak. Asszonyokon, gyerekeken,
öregembereken kívül senki se maradt otthon a
bogárhátú házacskákban.

Annál nagyobb volt az ijedtség, mikor egy
reggel azzal szaladtak haza a kanászgyerekek
a mezõrõl:

– Jön az ellenség! A vezérüknek rettentõ
nagy szakálla van. Úgy lobog a szélben, mint
a zászló.

Az asszonyok jajveszékelve tördelték a ke-
züket, s bizonyára már a jajgatásukkal elijesz-
tik az ellenséget, ha az öregbíró rájuk nem pa-
rancsol:

– Nem ürgeöntés lészen itt most, asszo-
nyok, hanem harc, háború. Ki-ki vaslapátot,
sulykot fogjon a kezébe, avval köszöntse a kis-
ajtóban a németet.

Maga az öreg bíró is leakasztotta a szögrül
a kaszát, s kegyetlen haraggal vagdosta vele
az orgonabokrokat, mikor egyszer csak meg-
harsant a trombita a faluvégen.

– Uccu, mákos! – rikkantotta el magát a bí-
ró. – Hiszen ezek a mieink!

Nem németek voltak azok, hanem a Damja-
nich vörössipkásai. Lobogó szakállú vezérük
maga Damjanich tábornok. Útban voltak Bics-
ke felé. Oda várták vacsorára az osztrákot, s
ugyan igyekeztek, hogy le ne maradjanak a
nagy dínomdánomról, ahol acélgombócokkal,
karddal muzsikálnak.

Azaz csak igyekeztek volna, ha a szeleiek
útjukat nem állják. De útjukat állták ám tyúkkal,
kaláccsal. A Templom tér zöld pázsitján terítet-
tek nekik. Ott telepedett le maga a tábornok is
egy fölfordított hordón, valami kõszentnek a
lábánál. Ott fogadta a szeleieket, akik minden-
féle ügyes-bajos dolgokban járultak eléje. A
szelei bíró például arra kért engedelmet Dam-
janichtól, hogy odaadhassa az apai örökségét
az osztráknak.

– Micsoda kelmednek az apai öröksége? –
nézett nagyot Damjanich a különös kérésre.

– Német Andrásnak hívnak. De én mától
fogva Magyar Andrásnak szeretném magamat
hívatni.

Damjanich jót nevetett a furcsa ötleten, s
odafordult egy öregasszonyhoz, aki már rég
ott ácsorgott körülötte:

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

zelrõl megnézhetné: igaz-e az, hogy a Damja-
nich köpenyét rostává lyuggatták már a go-
lyók?

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

Nem telt bele félóra, vagyont ért az a rossz
köpönyeg. Teleszórták a szelei asszonyok
nyakba való gyönggyel, ezüst fülbevalókkal,
aranygyûrûkkel. Kinek mi drágasága volt,
mind odahányta rakásra.

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

ezüsthúszasokat, a gyerekek krajcárkákat do-
báltak a köpenyegre.

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

Öreg vak koldus botorkált hozzája a temp-
lom sarka felõl. Egyik kezében bot, avval tapo-
gatta az utat. A szájában furulya, azt sikoltoz-
tatta a másik kezével. Rongyos szûre sarkát
egy lompos kutya ráncigálta elõre, beleka-
paszkodva a fogával.

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

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

– Szegény koldus vagyok – kezdte halk, fáj-
dalmas hangon, mire a tábornok egy ezüst-
pénzt dobott a tenyerébe.

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

Szétnyitotta a tenyerét, s ujjai közül az ezüst-
pénz csengve hullott a köpenyre. De most már
a koldus hangja is úgy csengett, mint az ezüst:

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

Az emberek kacagtak, a Guruj kutya neve
hallatára gyanakodva hegyezte a fülét, Damja-
nich maga is elmosolyodott:

– Jó ember, mit csinálna maga a kutyája
nélkül? Én meg mit csinálnék vele a háború-
ban?

– Õ a legnagyobb kincsem. Jó szívvel ad-
tam volna. Egyebem sincs –  motyogta zavaro-
dottan Csiha, s kibotorkált az emberek közül.
A Guruj kutya nem sértõdött meg a visszauta-
sításra, inkább örült neki. Víg csaholással ug-
rándozta körül a gazdáját.

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

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

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

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

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

– Pedig oly szép farkasfej. Érzem a kezem-
mel, milyen szép lehet – botorkált odább szo-
morúan.

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

– Tábornok úr, legalább a furulyámat fogad-
ja el! Valódi kõrisfa. Csontnyaka van neki. A
vége egy kicsit meg van hasadva, de ha ösz-
szeszorítja az ember a kezével, nagyon szé-
pen szól.

Abban a percben megdördült Bicske felõl
az ágyú. Damjanich kigyulladt arccal pattant a
lovára. A furulyát siettében a dolmánya alá
dugta, éppen a szíve fölé. S egy-két perc múl-
va már Bicske felé robogott a serege élén. Vak
Csiha boldogságtól ragyogó arccal integetett
utána:

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

ja Damjanich tábornokot találta. A csaták hõse
hátrazökkent a nyeregben. A másik percben
már kirántott karddal vágtatott elõre.

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

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

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

– Ugyan mi lehet ez? – gombolta ki nagy kí-
váncsian a dolmányát.

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

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

164 ÉV telt el azóta, hogy fiatalok maroknyi csoportja indult el a Pilvax kávéházból,
hogy megvalósítsa nagyratörõ álmait: a független szabad Magyarországot, a polgári
átalakulást, a demokráciát. 1848. március 15-én úgy tûnt, hogy mindez megvalósítható.
A dicsõséges nap után harcokkal teli másfél év következett. A tavaszi hadjárat gyõztes
csatái, a Debrecenben kiadott Függetlenségi Nyilatkozat erõsítette a hitet, hogy új
korszak kezdõdhet hazánk történelmében. 1849. augusztus 13-án a világosi síkon
szertefoszlottak a szép  remények. 

Mégis példát mutattak Európa népeinek és az utókornak is a szabadságharc hõsei. 
Rájuk emlékezünk Móra Ferenc elbeszélésével.

MÓRA FERENC:

A FURULYA
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Az Európai Bizottság javaslatára 2012 az „Aktív idõsödés
és a Nemzedékek Közötti Szolidaritás Európai Éve”. Bábol-
na mindig is kiemelt figyelmet szentelt a városunkban élõ
közel 800 nyugdíjas korú lakosunk élethelyzetének javításá-
ra, ezért is adunk örömmel tájékoztatást a kezdeményezés-
rõl, mely segítséget nyújthat ahhoz, hogy a növekvõ számú
idõs emberek részére jobb munkakörülmények álljanak
rendelkezésre, emellett pedig aktív társadalmi szerepválla-
lásra ösztönzi õket. 

Amikor aktív idõskorról beszélünk, azon azt értjük, hogy
az évek múltával ne kevésbé, hanem még jobban éljünk
mindazzal, amit az élet tartogat: a munkahelyen, otthon
vagy a társadalomban, közösségekben is. Köztudott, hogy
a ma és az eljövendõ kor Európájának égetõ demográfiai
kihívásokkal kell megküzdenie. Miközben a világ népessé-
ge nõ, Európa és Magyarország népessége is egyre idõsö-
dik és fogy. 2012-tõl az európai munkaképes korú lakosság
száma már csökken, míg a 60 év feletti népesség száma
gyors növekedésnek indul, közel kétmillió emberrel évente.
Míg az 55 év felettiek aránya az 1990-ben jegyzett 25%-ról
30%-ra nõtt 2010-re, becslések szerint ez a szám 2060-ra
eléri a 40%-ot. Ez a tendencia számos problémát vet fel a
nyugdíjrendszerektõl kezdve a szociális ellátórendszereken
át egészen az egészségügyi hálózatokig, hiszen jelentõs
többletkiadásokra lehet számítani a jövõben ezeken a terü-
leteken. 

Az Aktív idõsödés és a Nemzedékek Közötti Szolidaritás
Európai Évének célja tudatosítani, milyen hasznos szerepet
is töltenek be a társadalomban az idõsebb emberek, és tá-
mogatni azokat az intézkedéseket, amelyek jobb lehetõsé-
geket teremtenek az idõsek számára, hogy minél tovább
aktívak maradjanak.

JÁRÓBETEG SZAKRENDELÉS
– Haematologia
– Endokrinologia, anyagcsere, dia-

betologia,
– Nephrologia,
– Klinikai immunologia és 

allergologia,
– Érsebészet,
– Idegsebészet,
– Kézsebészet,
– Csecsemõ- és gyermekkardiologia,
– Gyermekgasztroenterologia,
– Gyermeksebészet,
– Gyermeknõgyógyászat,
– Gyermekszemészet,
– Gyermekneurologia,
– Gyermek és ifjúság pszichiátria,
– Gyermek fül-orr-gégegyógyászat,
– Általános fül-orr-gégegyógyászat, 
– EEG és EMG diagnosztika,
– Ortopédia,
– Klinikai onkologia,
– Onkologiai gondozás,
– Fogászati röntgendiagnosztika,
– Menopausa és osteoporozis 

rendelés,

– Aneszteziologia, 
– Infectologia,
– Pszichiátria,
– Addiktologia,
– Mozgásszervi rehabilitáció,
– Általános kardiologia,
– CT,
– Izotop diagnosztika és terápia,
– Általános traumatologia,
– Dento-alveolaris sebészet
– Általános kórbonctan-kórszövettan,
– Általános fizioterápia- gyógytorna,
– Urodinamia,
– Intervenciós radiologia

FEKVÕBETEG SZAKELLÁTÁS
– Általános belgyógyászat
– Általános sebészet
– Traumatologia
– Általános szülészet-nõgyógyászat
– Fül-orr-gégegyógyászat
– Általános szemészet
– Bõr-és nemibeteg ellátás
– Általános neurologia
– Ortopédia
– Urologia

– Klinikai onkologia
– Reumatologia
– Aneszteziologia és intenzív terápia
– Infektologia
– Pszichiátria (alkohologia; drog-

betegellátás)
– Tüdõgyógyászat
– Haematologia
– Endokrinologia, anyagcsere 

és diabetologia
– Gasztroenterologia
– Érsebészet
– Idegsebészet
– Stroke
– PIC
– Nefrologia
– Kardiologia
– Gyermeksebészet
– Plasztikai és égési sebészet
– Kézsebészet
– Csecsemõ- és gyermek 

fül-orr-gégegyógyászat
– Krónikus ellátás
– Ápolási osztály

A BÁBOLNAI LAKOSOK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETÕ SZAKELLÁTÁSOK

A PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZBAN

2012 - AZ AKTÍV IDÕSKOR EURÓPAI ÉVE

A 2012-es európai év három fõ területe
– Aktív idõsödés a foglalkoztatás területén: Az idõ-
sebb munkavállalók arra való ösztönzése, hogy minél
tovább munkavállalók maradhassanak (munkakörülmé-
nyek javítása, az idõsebbek egészségi állapotához és
szükségleteihez való igazítása, oktatás, készségek fej-
lesztése, az adó- és a juttatási rendszerek átgondolása)

– Részvétel a társadalomban: Az idõsebb emberek le-
hetõségeinek és helyzetének javítása, hogy önkéntes-
ként vagy beteget ápoló családtagként a társadalom ak-
tív tagjai lehessenek, elkerülve ezzel a társadalmi elszi-
geteltséget és a vele járó számos problémát és veszélyt. 

– Önálló életvitel: Egészségfejlesztés és megelõzõ
egészségügyi ellátás, amelyek maximalizálják az egész-
séges életéveket, segítenek megelõzni a másoktól való
függést, így téve lehetõvé, hogy az idõsek minél önál-
lóbbak lehessenek.
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Bábolna Város Önkormányzatának év végi kezdemé-
nyezésére 80 család jelentkezett, így közel 300 bábolnai
lakos számára teremtünk lehetõséget napi zöldségfo-
gyasztásuk kiegészítésére. Számukra március folyamán
juttatjuk el az ingyenes vetõmagcsomagokat, melyek
krumplit, zöldborsót, babot, sárga- és fehérrépát tartal-
maznak. 

Tudjuk, hogy mindez a teljes önellátást messze nem
fedezi, hiszen az elegendõ zöldség- és gyümölcsterme-
léshez személyenként akár 150 vagy még több négyzet-
méternyi területre is szükség lehet. Ugyanakkor jó tud-
ni, hogy egy, a Gallup által készített közvélemény-kuta-
tás alapján Alsó-Ausztriában a konyhakertek átlagos
mérete miközben csak 35 négyzetméter, az önellátás
aránya mégis 24 %, ami jelentõsnek tekinthetõ. 

Mivel lassan itt az ideje a zöldségek ültetésének, szeret-
nénk pár alapvetõ és hasznos tanáccsal is segíteni a sike-
res gondozást – nem csak a programban részt vevõknek,
hanem mindenkinek, aki otthon szokott vagy szeretne ter-
melni. 

Tervezés
A nagy hidegek múltával már készülhetünk is a tavaszi

kerti munkákra elképzeléseink, teendõink megtervezésével,
hogy kiderüljön, milyen anyagokra, eszközökre lesz szük-
ségünk. Ellenõrizzük meglévõ szerszámaink állapotát, sze-
rezzük be a hiányzó dolgokat, mert csak jó szerszámokkal
öröm a kertészkedés. 

A konyhakert elhelyezkedése 
A konyhakert ideális elhelyezkedése egy délre nézõ, a

háztól nem túl messzire fekvõ terület. A tartósan nedves ta-
laj ugyanúgy kedvezõtlenül ültethetõ be, mint a túlzottan
homokos, kavicsos, vagy építési munkálatok során tömör-
ré vált talajok. Érdemes az ágyásokat 10-20 centi magasra

kialakítani, mert ez elõsegíti a víz gyökerektõl való eltávozá-
sát, így elkerülhetõ a gyökerek penészedése, rothadása.

Komposztálás
Fontos a zöldségeskert esetében a megfelelõ komposzt

megléte, melyet könnyedén készíthetünk konyhai hulladé-
kainkból, így zöldségmaradék, tojáshéj vagy akár a kávé-
zacc is megfelelõ alapanyag lehet. Kiskertenként kb. 1 köb-
méteres komposztáló elegendõ, de fontos tudni, hogy
négy-hat hónap mindenképpen kell a szerves anyag le-
bomlásához, melyet ezt követõen lehet keverni a föld közé. 

Rendszeres öntözés
A konyhakertben elsõsorban az aszályos napokon elke-

rülhetetlen az öntözés. Ilyenkor ne csak felületesen, hanem
alaposan öntözzük meg a növényeket, négyzetméteren-
ként legalább 30-40 liter vízzel (3-4 vödörrel). Manapság
sokba kerül a víz- és csatornadíj, ezért célszerû esõvizet
gyûjteni öntözéshez hordóba, kádba, ami egyfelõl ingye-
nes, emellett pedig a csapadékvíz lágy víz, nincs benne
mész.

Ültetés ideje
Burgonya – március vége, április eleje (közelébe büdös-

két ültethetünk, melynek gyökerei által kiválasztott anyag
elriasztja a fonalférget, illetve gyomfojtó hatása is van)

Zöldborsó – március, április (szakaszosan vethetjük, víz-
igénye közepes)

Bab – április vége, május eleje (szép termésre azonban
csak akkor számíthatunk, ha legalább a virágzás idején ön-
tözni tudjuk) 

Sárgarépa, fehérrépa – már márciustól ültethetõ (a sárga-
répa mellé ültethetünk vöröshagymát, mert remek védelmet
adnak egymásnak, valamint a mélyen gyökerezõ répa kivá-
lóan fejlõdik a sekélyen gyökeresedõ hagyma társaságá-
ban)

T E R M E L J O T T H O N !  
TANÁCSOK A SZÉP KONYHAKERTHEZ

Történetünk néhány hónappal ezelõtt kezdõdött, ami-
kor egy bábolnai lakos személygépkocsijával a Radnóti
utcából a Rózsaerdei útra kanyarodott, majd úgy kétszáz
méter megtétele után megállította a rendõr, mondván: a
megengedettnél gyorsabban hajtott. Nagyobb összegû
büntetést róttak ki rá, mely szerinte nem jogos. Lakosunk
azzal védekezik, hogy amelyik utcából kikanyarodott, on-
nét egyik keresztezõdésnél sem jelzi tábla a lakó-pihenõ
övezetet. Ezért a bírságot õ nem fizeti meg, hiszen minden
keresztezõdés után táblával kellene jelezni az aktuális
közlekedési helyzetet. Szerinte nem egyedi esetrõl van
szó, mások is belekerülhetnek ebbe a kelepcébe.

A probléma miatt felkerestük a Komáromi Rendõrkapi-
tányság illetékes osztályvezetõjét. Horváth Tibor rendõrfõ-
hadnagy lapunk számára elmondta: az utca valóban
nincs kitáblázva az említett irányból, ezért az önkormány-
zatnál kell bejelenteni az esetet. Javasolja a megfelelõ
pontokra a lakó-pihenõ övezet táblák elhelyezését, mely-
lyel egyértelmûvé válik a közlekedési helyzet.

Az osztályvezetõ kiemelte, hogy nem csak a 20 km/órás
szabály vonatkozik a lakó-pihenõ övezetekre. A KRESZ
elõírja, hogy csak az ott lakók, illetve az oda vendégség-
be érkezõk személygépjármûvei, valamint a legfeljebb
3500 kg össztömeget meg nem haladó jármûvek hajthat-
nak be, továbbá a lakosság érdekében eljáró kiszolgáló
jármûvek – mentõ, tûzoltó, kommunális szolgáltató, stb.
Hozzátette, hogy a rendõrség bizonyos idõközönként el-
lenõrzi a lakó-pihenõ övezetekben közlekedõket.

A kialakult vezetési rutin gyakran akadályozója a bizton-
ságos közlekedésnek, hiszen hajlamosak vagyunk berög-
zõdéseink miatt a szabályokat is figyelmen kívül hagyni. A
jövõben talán érdemes lesz az ilyen környéken autózók-
nak nagyobb odafigyeléssel közlekedni.

Bábolna Város képviselõ-testülete foglalkozik a telepü-
lés közlekedési tábláinak ügyével, felméri, hogy hol talál-
hatók feleslegesek, illetve hová szükséges újabb táblákat
kihelyezni.

HP

KÖZLEKEDÉSI PROBLÉMÁK:  LAKÓ-PIHENÕ ÖVEZET
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Bábolnán nap mint nap elindul egy
kisbusz, mely a délelõtt során útba ejti
a város peremén található pusztákat. A
volánnál Kiss Ferenc tanyagondnok,
aki egyéb teendõi mellett bejárja a vá-
rost övezõ pusztákat, legyen szó az
idõs emberek, vagy éppen az ebéd
szállításáról, munkájával segíti a váro-
siakat és a tanyasiakat egyaránt. Hét-
fõn és szerdán Aranyosi Imréné is ki-
használja a bábolnai önkormányzat ál-
tal biztosított és  finanszírozott puszta-
járatot, így jutva friss élelmiszerhez. Az
asszony és párja 1977 óta élnek Ölbõn
másik nyolc család szomszédságában
a puszta nyugalmában. Mint meséli,
férje miatt nem költöznek, az Ölbõi-tó
és a hely varázsa, és persze az anyagi-
ak is hozzájárulnak helyben maradá-
sukhoz. Tél idején nehezebb a pusztai
környezetben az élet, munka után napi
feladat a favágás, a tüzelõ bekészítése
és ha hó is esik, annak eltakarítása.
Sürgõs helyzetben összetart a tanyasi
közösség, ha hirtelen orvos kell, akkor
számíthatnak egymásra a szomszé-
dok.

A középkorú asszony hetente két al-
kalommal intézi a bevásárlást, ekkor
mindig korán kel, rendszerint kilenc
órára már vissza is érkezik a mindig
pontos idõbeosztás alapján közlekedõ
kisbusszal. Az utastársak táskáiban is
friss tej, hús, zöldség, egyéb aprósá-

gok és friss kenyér. Ez az egyetlen
olyan portéka, ami miatt igazából láto-
gatásunk napján Aranyosi Imréné is
felkerekedett, mint mondta, az az
egyetlen hátránya a tanyasi életnek,
hogy nem jut mindennap ropogós ka-
réjú friss kenyér az asztalra. Az unokák
azonban a természetközeli helyen na-
gyon szeretnek, meséli az asszony, aki
azt is elárulja, kerékpárral nagyon
hosszú a városig, alkalomadtán még
stoppolnak is. Aranyosiék jól érzik ma-
gukat a ménesbirtoktól bérelt pusztai
családi házban, az asszony elmondá-
sa szerint jó élni a nehéz helyzetekben
is összetartó tanyasi közösségben,

pláne, hogy nem hagyja el õket az ön-
kormányzat gondoskodó figyelme. En-
nek ékes bizonyítéka a pusztajárat.

Kiss Ferenc másfél éve, hogy tanya-
gondnokként szabályzott menetrend,
pontos idõbeosztás szerint reggel hét-
kor a pusztákra autózik. Hétfõn és
szerdán Ölbõn és Kisbábolnán, ked-
den-csütörtökön farkaskúti, darányi és
a kajándi állomásokat ejti útba.  Innen
a pusztai lakosokkal a városba igye-
keznek. Míg a tanyasiak a boltokat jár-
ják, addig a tanyagondnok is hasznos-
sá teszi magát. A járat  takarékossági
okokból egy napon csak egyszer köz-
lekedik, ezért a visszaúttal azokat is
megvárják, akik ez idõ alatt orvoshoz
mennek. Kiss Ferenc a bevásárlások
alkalmával mindig észreveszi, mikor
segíthet, így mindig akad számára a
napi jó cselekedetekbõl. Legutóbb egy
szépkorú szorult segítségre, a téli idõ-
ben még inkább vigyázóbb a tanya-
gondnok szeme. 

Az Idõsek Klubjának tagjait is a ta-
nyagondnok szállítja a közösségükbe,
e mellett délidõben az ebédszállításról
is gondoskodik, a menübõl három
adagot a pusztákra is szállít. 

Délután sincs megállás, az ebéd-
szállítás után az iskolásokat és az óvo-
dásokat utaztatja otthonukba, ezt is
pontos idõbeosztás szerint. 

Kiss Ferenc megszerette ezt a mun-
kát, mint mondta, korábbi munkahelye
is emberközeli volt, és szívesen fogla-
kozott az idõsekkel is. „Ennyire egy-
szerû!” - jelentette ki magyarázva a ti-
tok nyitját. Igaza van, mert ezt a mun-
kát valóban nem lehet másképp vé-
gezni, csakis emberséggel, önzetlen
odafigyeléssel és empátiával.

A TANYÁN ÉLÕKET SEGÍTI A PUSZTAJÁRAT
KISS FERENC PONTOS MENETREND SZERINT, EMPÁTIÁVAL VÉGZI TANYAGONDNOKI TEENDÕIT

A TANYAGONDNOKI FELADATKÖR

A SZÁMOK JEGYÉBEN:
– A szolgáltatás üzemeltetésének

(1 fõ bérezésével) ára éves szin-
ten mintegy 3 millió 300 ezer fo-
rint

– A tanyagondnok átlagosan mint-
egy 100 km-t tesz meg naponta

– ...ebbõl napi 20 km-t autózik átla-
gosan 5-6  idõs ember szállítása
érdekében

– Naponta közel 40 ebédet szállít
helyben, ebbõl 3 adagot a ta-
nyákra

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 

PÁLYÁZATOT HIRDET
A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI

ÁLLÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE.
Az intézményvezetõi megbízás 5 évre, 

2012. augusztus 1-jétõl 2017. július 31-ig szól.
Az állás betöltésének feltételei: a vonatkozó jogszabályok szerint.

Bérezés: közalkalmazotti törvény szerint.
Egyéb juttatások: az Önkormányzat egyéb juttatást nem biztosít.

Pályázat benyújtásának határideje: 
az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázatokról a Képviselõ-testület dönt a véleményezési eljárás lezárását

követõ testületi ülésen.
A pályázatokat Bábolna Város Önkormányzat polgármesterének, 

dr. Horváth Klárának címezve (2943 Bábolna, Jókai u. 12.) kell beküldeni.
A pályázatot az Önkormányzat a 24 Óra megyei napilapban, és a Bábolnai
Fórumban 1 alkalommal közzéteszi, az Önkormányzat hivatalos honlapján

is megjeleníti. 
A pályázatról további felvilágosítást dr. Horváth Klára polgármestertõl 

a 34/568-001-es telefonszámon lehet kérni.
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Tavaly indult útjára dr. Horváth
Klára polgármester azon kezdemé-
nyezése, mely a lakossággal való
közvetlenebb párbeszédet szolgálja.
A kéthavonta megszervezett találko-
zók sorában február elsején került
sor a rendhagyó lakossági fórum
soron következõ állomására. Az
összejövetelt ezúttal a  Wesselényi
út sarkán található sörözõben tartot-
ták, a városvezetõ itt részletezte a
települést érintõ, érdeklõdésre szá-
mot tartó tudnivalókat. Szó esett az
ez évi költségvetésrõl, az új kivetett
adónemekrõl, az önkormányzati tör-
vény változásairól, a közigazgatási
rendszer átszervezésérõl, valamint a
köznevelési törvénybõl fakadó, álta-
lános iskolákra vonatkozó államosí-
tással járó változásokról. 

Dr. Horváth Klára elmondta, az egyik
legnagyobb érdeklõdésre számot tartó
téma a közigazgatási rendszer átszer-
vezése volt. 2013. január elsejétõl a
változásból fakadóan járások alakul-
nak ki, de az egyes lebegtetések sze-
rint ez akár már a nyár folyamán reali-
zálódhat. Az is elhangzott, hogy Bá-
bolna a járások kialakításával Komá-
romhoz tartozik majd, Ács, Csém,
Kisigmánd, Nagyigmánd, Bana,
Mocsa és Almásfüzitõ mellett. Minden

olyan településnek, melynek lélekszá-
ma nem éri el a kétezer fõt csatlakoz-
nia kell másik településhez, ez Banát
érinti. A banai önkormányzatnak tehát
döntenie kell arról, hogy Ácshoz,
Nagyigmándhoz vagy éppen váro-
sunkhoz kíván-e csatlakozni – magya-
rázta a polgármester, aki beszélt arról
is, hogy mely államigazgatási felada-
tok kerülnek el a járási hivatalba és mi-
lyen új feladatokkal bõvülhet emiatt a
hivatali munka. Örömteli azonban,
hogy  az okmányiroda helyben marad-
hat, valamint kormányablakkal is bõ-
vülni fog, így a bábolnai lakosoknak
nem kell utazniuk az egyes ügyintézé-
sek, hatósági szolgáltatások miatt.

Komoly költségeket takaríthat meg
az önkormányzat azzal, ha a rendõrõrs
számára saját ingatlanában, döntése
szerint áprilistól a polgármesteri hivatal
épületében, az okmányiroda melletti
ügyfélszolgálati helyiségben biztosít
helyet, ahol nagy valószínûséggel a
kormányablak is kialakításra kerül. A
hivatal három hónapos felmondási
idõvel bont szerzõdést a ménesbir-
tokkal a helyiségbérlet vonatkozásá-
ban.

A lakossági fórumon a bábolnai la-
bor ügye is komoly érdeklõdésre tar-
tott számot a folyamatban lévõ és az
idén induló pályázatok kapcsán. 

– Laborunkat március 16-ig a régi
rendszer szerint mûködtetjük. A
Kardirex Kft. megoldásairól tárgyaltunk
a laborszolgáltatás biztosítása érdeké-
ben. Bana, Kisigmánd és Nagyigmánd
településekben megvan az egyetértés,
hogy ezt a szolgáltatást közösen to-
vább finanszírozzuk. Szakellátás kér-
désében az önkormányzat döntött,
hogy Gyõrhöz kíván tartozni. A szüksé-
ges intézkedésekrõl tájékoztattuk a
megyegyûlés elnökét. A lakosok véle-
ményezték a tizenegy kamerából álló,
a település biztonságát szolgáló kame-
rarendszer kialakítását, melyet a ön-
kormányzat tervei szerint tovább bõvít,
akár a helyi cégek, illetve lakók igénye-
ire alapozva távfelügyeleti rendszer ki-
alakításával. A lakók kérdéseikre vá-
laszt kaphattak  a mentõállomással,
valamint a fürdõvel kapcsolatban is. E
témában a polgármester elmondta a
gazdasági válság nehézségeinek kö-
vetkezménye, hogy jelenleg nem talál
beruházót a fürdõfejlesztés megvalósí-
tására. A fontos témák egyike az isko-
lát érintõ változtatások voltak, melyben
még számos kérdés felmerülhet a jö-
võben. Az államosítás a helyi nevelési
programot is érinti, január elsejétõl
ugyanis a nemzeti alaptanterv szerint
mûködnek majd az oktatási intézmé-
nyek.

GÓRCSÕ ALATT A VÁROSI ÜGYEK
LAKOSSÁGI FÓRUMON TÁJÉKOZÓDHATTAK A HELYIEK

Színes népviseletekbe bújt kis ördögök viháncolása fo-
gadta a nagyigmándi Magos Mûvelõdési ház udvarán a
népmûvészetet kedvelõ érdeklõdõket február 25-én dél-
elõtt. A ház falai közt több száz nézõ figyelte a délutánba
nyúló színpadi produkciókat, köztük a bábolnai Csepere-
dõk Néptánccsoport középsõseinek törökös mûsorát is. Ez
a mûsorszám egy kunszentmiklósi lakodalmi  szokást dol-
goz fel Angyal Zsófia, Czanek Anita és Szakál Máté cso-
portvezetõk kiemelkedõ munkájának köszönhetõen. 

A nagyigmándi Mátyás napi fesztiválnak immár tizenhá-
rom éves hagyománya van, a bábolnai táncosok mintegy
hat esztendeje minden alkalommal bemutatkoznak ezen a
rendezvényen valamelyik csoportjukkal.
A nagyigmándi fesztivál szellemisége, a
nagy becsben tartott népmûvészet, a né-
pi tánc, az autentikus népi muzsika õket
is ugyanolyan mélyen megérintette, mint
azt a több száz környékbõl érkezett ha-
sonszõrût, akik az egész szombati napju-
kat a közös együttlétnek szentelték. A
szomszédos település mulatsága ezúttal
is közös táncos vigassággal zárult a tatai

Cserszömörce zenekarral. Éhes sem maradt senki, hiszen
ahogy korábban is, zsíros kenyér és kürtöskalács volt a
fesztiváli étek.

Török Sándor mûvészeti vezetõt a közeljövõ terveirõl is
kifaggattuk, mint mondta, a Cseperedõk háza táján sûrû
most az élet, lázasan folynak a próbák a közelgõ fellépések
miatt. Lapunk megjelenése elõtt egy nappal, március 9-én
a komáromi Újhold együttessel táncolnak együtt egy közös
nõnapi mûsorban,  majd a nemzeti ünnepünkön, március
15-én is szerepelnek. Erre az alkalomra  egy régi táncszín-
házi produkciót porolnak le, hiszen egy korábbi koreográfi-
át újít fel a csoport. Április is tartogat eseményt bõven, 14-

én kerül sor az általuk elindított, kétéven-
te jelentkezõ megyei gyermek nép-
táncfesztiválra, a Tipegõ fesztiválra, me-
lyet idén hetedik alkalommal keltenek
életre.   Az ígéretes  táncmûsort tartogató
programnak a Szabadidõközpont ad ott-
hont, csakúgy mint az április 28-án rende-
zendõ szokásos éves gálájuknak, mely-
nek vendége a bécsi Délibáb együttes
lesz.

NAGYIGMÁNDON VENDÉGSZEREPELTEK A CSEPEREDÕK
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 18. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 25. –  Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS   1. –  Virágvasárnap 11 óra
ÁPRILIS   8. –  Húsvétvasárnap (Úrvacsora) 11 óra
ÁPRILIS   9. –  Húsvéthétfõ 11 óra
ÁPRILIS 15. –  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 hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.

Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com

Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com

Az aktuális kezdési idõpontokat 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.papacollege.hu; www.reformatus.lapozz.hu; 
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu;

http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁRCIUS 18. 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; 
http://www.onlinehittan.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
2012. MÁRCIUS

11-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 3. vasárnap 10.45 órakor szentmise
18-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 4. vasárnap 10.45 órakor szentmise
25-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 5. vasárnap 10.45 órakor szentmise

ÁPRILIS
1-jén vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Virágvasárnap 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

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
és KOSZORÚZÁS

BÁBOLNÁN,
az 1848-as FORRADALOM 

és SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE

2012. MÁRCIUS 15-ÉN

15.00 ÜNNEPI MÛSOR, MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond:
Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott, országgyûlési
képviselõ
Közremûködõk: Anonim Drámacsoport 
és a Cseperedõk Néptánccsoport
Helyszín: SZABADIDÕKÖZPONT

kb. 16.10 KOSZORÚZÁS
Helyszín: RÉGI TEMETÕ

kb. 16.30 KOSZORÚZÁS
Közremûködõk:
Bábolnai lovas harsonások
Helyszín: HÕSI KAPU

kb. 16.50 KOSZORÚZÁS
Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ

(Az emlékmûhöz kb. 16.40 órakor indul
az autóbusz a Hõsi Kaputól)

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
www.btv.hu
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2012. március

Megyei elsõ osztályban szereplõ nõi
kézilabdacsapatunk a vártnál gyen-
gébbre sikerült õszi szezon után ered-
ményesebb tavaszi fordulókra készül.
Sok-sok erõnléti edzéssel, különbözõ
támadó és védekezõ formációk gya-
korlásával igyekeznek formába lendül-
ni. A felkészüléshez hozzátartoznak az
edzõmérkõzések is. Február 23-án a
szlovák elsõ osztályú bajnokságban
szereplõ Csallóközaranyos együttesé-
vel játszottak meccset.

A felvidéki település sportklubjának
elnöke az a Pint János, aki a focicsa-
patunkkal évek óta kitûnõ baráti kap-
csolatot ápoló Õrsújfalu labdarúgóinak
vezetõje, és nem mellékesen kitûnõ fo-
cistánk, Pint Tamás bátyja. Lapunk
számára elmondta, hogy az 1800 lako-
sú településen mûködõ kézilabdacsa-

pat kizárólag hazai játékosokból áll,
edzõjüket kivéve, aki Nyitráról érkezett.
A mester, Peter Talár szerint kellemes
mérkõzést játszottak Bábolna ellen.
Most fiatalabb kéziseit hozta el, mert
náluk már február utolsó hétvégéjén
elkezdõdött a bajnokság. A BSE kézi-
labdázói számára csupán március 18-
án indul a tavaszi szezon egy hazai
mérkõzéssel Környe ellen. Szántó Zita
együttese januárban kezdett hozzá a
kemény fizikai megterheléssel járó ala-
pozáshoz. Az edzõ meglátása szerint a
lányok többségének sajnos nem tet-
szenek a nehéz edzések, ezért nincs
megelégedve a létszámmal. Most
azonban, amikor már elkezdõdtek a
labdás, játékos munkák is, megnõtt az
edzéslátogatottság. Új játékost is üd-
vözölhetünk a csapatban, õ kapus, Bé-

kési Editnek hívják és a lovasiskola ta-
nulója.

A Csallóközaranyos elleni barátsá-
gos találkozót rendkívül hasznosnak
ítélte Szántó Zita, hiszen egy maga-
sabb szintû csapat ellen játszani min-
dig tanulságosabb, mint a nálunk
gyengébbekkel. Nehézkesen boldo-
gultak, mert nem volt teljes a gárda, de
jól tudták gyakorolni az intenzív, pör-
gõs játékot.

Lapzártánk után, de megjelenésünk
elõtt játszottak kézilabdázóink még
egy edzõmérkõzést Gönyû ellen, majd
március 3-án bonyolították le a hagyo-
mányos Mátray-Ház Kupát Ács,
Gönyû, Tatabánya és természetesen
Bábolna részvételével. Errõl bõvebben
következõ lapszámunkban olvashat-
nak.

NB I-es tekéseink újabb négy fordulót teljesítettek a baj-
nokságban. Február 4-én a listavezetõ Pápa együttesét fo-
gadták hazai pályán. A mérkõzést sajnos végig a vendég-
csapat uralta, tekéseink ráadásul nem is játszottak jó formá-
ban. Így nem sikerült meglepetést okozni, itt is a papírforma
érvényesült. Bábolna SE - Elekthermax Vasas SE 2: 6 (3056
: 3180), ifi 0 : 4 (899 : 980). A BSE felnõtt játékosai: Balogh
István 501 fa, pf., Balom Sándor 550 fa, Körmendi Imre 474
fa, Szilágyi András 533 fa, Barányi Ferenc 504 fa, Böröndy
Zsolt 494 fa. A BSE ifjúsági játékosai: Jurics Gergõ 466 fa,
Burián Dávid (Jurics Róbert)433 fa.

Február 11-én Sopronba látogattak tekézõink. A hazai
együttes ugyan a mezõny egyik stabil középcsapata, így el-
méletileg verhetõ lenne, de az õ pályájukon még a legjob-
bak sem tudnak nyerni. A soproniak egy játékos kivételével
550 fa feletti teljesítményt nyújtottak, míg a mieink közül
csak egy valakinek sikerült ezt a teljesítményt elérni. Sõt,
három dobónk is 500 fa alatt gurított, így esély sem maradt
megszorítani a házigazdákat. Soproni Sörgurítók SE – Bá-
bolna SE 7 : 1 (3365 : 3076), ifi 4 : 0 (1024 : 969). A BSE fel-
nõtt játékosai: Balom Sándor 519 fa, Torma József 499 fa,
Balogh István 575 fa, pf., Balom Norbert 520 fa, Skuba Zol-
tán 481 fa, Barányi Ferenc 482 fa. A BSE ifjúsági játékosai:
Körmendi Imre 493 fa, Jurics Gergõ 476 fa.

Egy héttel késõbb legényeink hazai pályán fogadták a
Zalaegerszeg együttesét, akik a tabellán már az élboly felé
kacsintgatnak. Ellenük már felcsillantak gyõzelmi reménye-
ink, hiszen egy játékost kivéve mindenki bõven 500 fa felet-

ti teljesítményt nyújtott. A második körben sikerült kiegyen-
líteni, sõt, a végjáték elején már faelõnyünk volt. Az ellenfél
sajnos jobban bírta idegileg és fizikailag is, így övék lett a
két pont. Bábolna SE – Zalaegerszegi TK 2 : 6 (3089 :
3169), ifi 0 : 4 (939 : 972). A BSE felnõtt játékosai: Körmen-
di Imre 510 fa, Balom Sándor 536 fa, Balogh István 539 fa,
pf., Morvai Gábor 524 fa, pf., Barányi Ferenc 470 fa, Szilágyi
András 510 fa. A BSE ifjúsági játékosai: Burián Dávid 479
fa, Jurics Gergõ 460 fa.

Aztán ismét idegenbeli meccs, ezúttal Péten. Az utolsó
körig fej-fej mellett dobott a két csapat, de a végjáték ismét
az ellenfélnek kedvezett. Míg a hazaiak átlagban közel 550
fás dobásokkal remekeltek, a mieink alig múlták felül az 510
fás átlagot. Péti MTE – Bábolna SE 6 : 2 (3273 : 3072), ifi 3
: 1 (976 : 965). A BSE felnõtt játékosai: Körmendi Imre 518
fa, Balom Sándor 522 fa, pf., Balogh István 534 fa, Morvai
Gábor 533 fa, pf., Torma József 474 fa, Mogyorósi Balázs
491 fa. A BSE ifjúsági játékosai: Jurics Gergõ 473 fa, Burián
Dávid 492 fa, pf.

Sajnos tekéseinket még az ág is húzza. Két játékos: Hor-
váth Péter és Böröndy Zsolt a bajnokság közepén távozott
a csapattól, Morvai Gábor pedig régóta sérüléssel kényte-
len vállalni a játékot. Az együttes a sorozatos vereségek kö-
vetkeztében a tizedik helyre esett vissza, még megelõzve
az Oroszlány és a Kaposvár gárdáját.

Itt szeretnék elnézést kérni Torma Józseftõl, akinek
nevét múlt havi számunkban betûhiba miatt rosszul ír-
tuk.

TEKE NB I.

KÜZDELEM HULLÁMVÖLGYBEN

KÉZILABDA

TAVASSZAL A LÁNYOK JAVÍTANI SZERETNÉNEK
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Gyirmótról, Gyõrszentivánról és Szendrõl érkeztek 14-15
éves ifjú labdarúgók arra a farsangi focipartira, melyet im-
már ötödik alkalommal szervezett Szilágyi Ágnes, a sport-
csarnok gondnoka. Természetesen a Bábolna SE serdülõi
is küzdöttek a gólokért, kiegészülve néhány szendi focistá-
val.

A szervezõ – mint ahogy a korábbi két évben – idén is a
mûfüves pályára tervezte a rendezvényt, azonban az idõjá-
rás közbeszólt, éppen megérkezett a zord hideg, a hó. De
a sportcsarnok is kitûnõ környezetet tud biztosítani, a gye-

rekek szívesen használják ki adottságait. Szilágyi Ágnes kü-
lön örül annak, hogy az U 16-os korosztályt meg tudta moz-
gatni, mert a bábolnaiak nem indultak a megyei szövetség
téli tornáján, ezzel a versennyel pedig valamelyest hozzá
tudtak járulni a bajnokságra való felkészüléshez.

A tornát a Gyirmót együttese nyerte – ahol a bábolnai il-
letõségû Csillag Máté is rúgja a bõrt – száz százalékos tel-
jesítménnyel. Ez nem is csoda, hiszen olyan csapatról van
szó, amely a Gyõri ETO utánpótlás nevelõ egyesületeként
is mûködik kiváló edzõkkel és tehetséges fiatal labdarúgók-
kal. A képzeletbeli dobogó második fokára a Gyõrszentiván
állhatott fel, harmadik a Szend lett, negyedik helyen pedig

a hazai gárda végzett, ahol egyelõre csapatépítés folyik. A
legjobb kapusnak járó díjat a Bábolnában védõ Simon Zol-
tán vihette haza, a gólkirályi címet pedig a gyirmóti Szeke-
res Krisztián nyerte el.

FARSANGI FOCIPARTI

A torna gyõztes Gyirmót csapata

A második helyen Gyõrszentiván végzett

Szend csapata lett a harmadik

Hazai csapatunk a negyedik helyen zárta a tornát 

HORGÁSZGYÛLÉS
Az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület 

2012. március 14-én szerdán közgyûlést tart, 
melyre minden egyesületi tagot tisztelettel meghívunk.

A közgyûlés helye:
Bábolnai Szabadidõközpont Színházterme

A közgyûlés ideje: 2012. március 14. 18.00. óra

Napirendi pontok: 1. Horgászmester választás
2. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel 
az egyesületi tagok megjelenésére feltétlenül számít 

a vezetõség.
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Labdarúgásban a téli idõszak általában holtszezonnak
számít. Településünk azonban olyan adottságokkal rendel-
kezik – sportcsarnok, mûfüves pálya –, amelyek folyamatos
lehetõséget biztosítanak focistáinknak e sportág gyakorlá-
sára. Szilágyi Ágnes szervezõmunkájának köszönhetõen
felnõtt labdarúgók adtak egymásnak randevút sportcsarno-
kunkban február 11-én. A Bábolna SE mellett eteiek,
szendiek és a Duna túlsó partjáról érkezett õrsújfaluiak küz-
döttek a kupákért. 

Ez a torna is remek alkalmat nyújtott a résztvevõknek a
bajnokság tavaszi fordulóira való felkészüléshez. Mivel a
bábolnai felnõtt focisták nem indultak a megyei labdarúgó
szövetség téli teremtornáján, ezért ez számukra is jó alka-
lom volt egy kis erõfelmérésre. „Másként alakult a felkészü-
lési programunk, mint a megye többi együttesének”. Ezt
Csongrádi Péter edzõ tudatta lapunkkal, aki azt is elmond-
ta, hogy a felkészülésnek ezen szakaszában fõleg csapat-
összetartással igyekeznek szorosabbra fûzni a játékosokat.
Beiktatott még egy másfajta mozgást is az edzésprogram-

ba, ez a spinning, amit Gyõrben végeznek a srácok. Ez a
hagyományos biciklizés utódja, viszont nem terheli meg a
szervezetet. Február hónapban két felkészülési mérkõzést
is játszottak. Február 25-én Gyõrben a Koroncó ellen léptek
pályára 1 : 1-es döntetlennel, 26-án pedig a Csákvár U19-
es együttese látogatott Bábolnára, õket 8 : 1-re verték. 

A téli felkészülés egyben az átigazolások idõszaka is.
Gyõrsövényházáról érkezett a csatársort erõsítve Pápai Ti-
vadar, az irányító Komjáthi Bálint Nógrád megyébõl jött, Tí-
már Tibort jobboldali középpályára Kecskédrõl igazolták,
Horváth Ádám kapus pedig védett már Bábolnán, de
Banáról igazolták vissza.

A tornát a Bábolna SE nyerte száz százalékos teljesít-
ménnyel, annak ellenére, hogy sokan hiányoztak a csapat-
ból. Második helyen az Ete végzett, a harmadik helyet az
Õrsújfalu gárdája szerezte meg, negyedik pedig a Szend
csapata lett. A legjobb kapusnak járó díjat Valakovics Tibor,
az Ete hálóõre vihette haza, a szintén etei Gyüszi Levente
lett a gólkirály, a legtechnikásabb játékos címet pedig
Lõrincz Lóránt Õrsújfaluból nyerte el.
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A gyõztes bábolnai csapat

A második helyezett Ete

Õrsújfalu a harmadik helyen végzett

Szend a negyedik helyet szerezte meg


