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XX. JUBILEUMI BORVERSENY
MEGVÁLASZTOTTÁK BÁBOLNA VÁROS

HIVATALOS BORÁT

Immár huszadik jubileumi borver-
senyét rendezte a Bábolnai Borba-
rátok Egyesülete az IKR Zrt. étter-
mében február 15-én. Ez alkalom-
mal több mint 20 nevezés érkezett,
a szakavatott borbarátok 36 fehér
és 13 vörösbort bíráltak ízlelgetve. 

Az egyesület elnöke, a fõszervezõ
Cseh László elmondta, a borverseny
ötletgazdája annak idején Halmai Jó-
zsef volt, aki felkarolta az elsõsorban
tárkányi szõlõben borászkodó terme-
lõket. Az elnök megemlékezett azok-
ról is, akik lelkes borbarátok voltak,
de már nem lehetnek közöttünk. Sze-
rencsére sokan vannak olyanok is,
akik a húsz évvel ezelõtti megmérette-
tésen is ott voltak és ma is részt vesz-
nek a borversenyen.

Az esemény történetéhez hozzátar-
tozik, hogy idõközben a lelkes borba-
rát közösség egyesületté vált, öt éve
mûködnek szervezett keretek közt,
mostanra pedig már önálló logóval és
honlappal is rendelkeznek. 

A huszadik megmérettetésére -
mely Bábolna tíz éves várossá válása
okán a település egyik kiemelt ren-
dezvénye - dr. Horváth Klára polgár-
mester és Popovics György megye-
gyûlési elnök, a nagyigmándi község-
vezetõ Hajduné Farkas Erika és a há-
zigazda IKR. Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja, Szaxon Attila is megjelentek. 

Kiss Bertalan a borversenyek hiva-
tásos borásza, szakértõje, a tavalyi
évjáratú borokról elmondta: mivel na-
gyon szép õsz volt, mindenki úgy

gondolta, minél tovább a tõkén tartja
a szõlõt. Ezzel nem mindenki járt jól,
mert a savak „elégtek” a szõlõben, a
mustban. A savakat emelni kellett vol-
na, de ezt kevesen tették meg. Ennek
ellenére elégedett volt a kóstolt borok
minõségével, csupán néhányban ta-
lált komolyabb kivetnivalót.

A felhozatalból 11 arany, 13 ezüst
és 18 bronz minõsítést osztottak a
szervezõk. A borok legje Nagy Károly
és Nemes Miklós 2012-es évjáratú ve-
gyes fehér nedûje lett, mely a maxi-
málisan elérhetõ 20-as pontszámból
18,6 pontot érdemelt ki a bírálat alap-
ján. 

Ez alkalommal választották meg
Bábolna város borát, hogy a jubileumi

esztendõre legyen mivel koccintani. A
három lehetséges esélyes nedût a lel-
kes bábolnai borászok indították ver-
senybe, abban az egyetértésben,
hogy Bábolna bora csakis fehér lehet.
Több dunántúli cég közül a töki Nya-
kas Pincészet borait hozták el, melyek
közül az „Alig várom” fantázianevû
mixet választották.

A sikerhez kellett az alábbiak
közremûködése: Köszönet a Bábol-
nai Polgármesteri Hivatal és az IKR
Zrt. dolgozóinak, a Bábolnai GYÖK
lelkes tagjainak (Popovics Linda, Csil-
lag Máté, Szabó Bence, Lengyel Dá-
niel, Krácz Barnabás, ifj. Vámos Gá-
bor), Nagy Károly településgazdának,
s mindenkinek, aki segítette a sikeres
rendezést.

Köszönetet mondunk a Csepere-
dõk Néptánc Csoportnak, akik pro-
dukciójukkal emelték a borverseny
színvonalát. 

Támogatók voltak: Bábolna Város
Önkormányzata, IKR Zrt. Bábolna,
Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány,
Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.,
Misztótfalusi Nyomdaipari Kft., Erdõ-
Fa-Vad Kft.  Bábolna,  Galliform  Kft.
Bábolna,  Foxbit Kft.,  Karánsebesy
Lukács Almásfûzitõ polgármestere,
PRAKTIKER Magyarország Kft., Bell &
Partner Kommunikációs Ügynökség,
Flóragró Bt. Bábolna (gazdabolt)

Az eredményeket megtekinthetik 
a Bábolnai Borbarátok Egyesülete 

honlapján 
www.babolna.hu/borbaratok/
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Januárban rendkívüli testületi ülé-
sen a költségvetés elsõ fordulójá-
nak megtárgyalása volt az egyik
központi téma, legutóbb, február 14-
én az év elsõ rendes ülése alkalmá-
val már a költségvetés végleges for-
máját fogadhatta el a város grémiu-
ma.

Miután a képviselõ-testület elfogadta
az írásban kiadott napirendi pontokat,
határozatképes létszámmal megkezd-
te az év elsõ rendes testületi ülését. Az
elsõ téma a szokásos menet szerint a
két ülés közt eltelt idõszakról szóló je-
lentés, a lejárt idejû határozatok és a
bizottságok döntései kerültek terítékre.
A bizottságok döntései kapcsán érde-
mes megemlíteni a szóba került fej-
lesztéseket is. Ilyen például az intéz-
mények részére történõ víztakarékos-
sági berendezések beszerzése, besze-
relése, a buszmegálló melletti
faldíszfestés, melynek kapcsán a bi-
zottság elfogadta az árajánlatot és a ki-
vitelezésre vonatkozó elképzelést. A
sportcsarnok és a Bábolnai Általános
Iskola szétválasztásáról sem elsõ íz-
ben tárgyaltak a bábolnai döntésho-
zók. A tervek szerint a nyári hónapok
folyamán megkezdõdhet a fûtéskor-
szerûsítés, melynek engedélyezési ki-
viteli tervdokumentációjára is rábólin-
tott a bizottság, de egyetértettek a pol-
gármesteri hivatalban idõközben fel-
szerelt térelválasztó ajtó beszerelési
szándékával is. (Ezt az emeleti lépcsõ
elõtt található fémrácsos ajtót zárva ta-
lálja majd a lakosság az ügyfélmentes
napokon, annak érdekében, hogy a
köztisztviselõk hivatali tevékenységü-
ket zavartalanul végezhessék.)

A második napirendi pontban a
2012. évi költségvetési rendelet módo-
sítására került sor. A napirend kapcsán
technikai jellegû átvezetések történtek,
kincstári befizetéseket, pályázati elszá-
molásokat vezettek át a korábbi önkor-
mányzati döntéseknek megfelelõen.
Ezek alapján 916 millió 660 ezer forint-
ra változott a költségvetési rendelet
tényszáma. A döntést követõen egy-
hangúlag fogadta el a képviselõ-testü-
let a 2013. évi költségvetést is, csak-
úgy, mint az elõzõ költségvetési módo-
sítást.

Ebben az évben az önkormányzat
kiadási-bevételi fõösszege 790 millió
355 ezer forint. A januárban még elõ-
készítési fázisban lévõ költségvetést az
ülések során megvitatottak szerint mó-
dosítási javaslatokkal, mellékletekkel
látták le, melyek ezúttal kerültek beépí-
tésre. A korábbi évekhez hasonlóan
most is az intézmények mûködtetésé-
re és a településkép megõrzésére he-

lyezi a hangsúlyt az önkormányzat. A
bevételi oldalon az állami normatíva
összege idén kevesebb lett, ebben az
esztendõben 128 millió forinttal járul
hozzá az állam az egyes feladatok ellá-
tásához. A büdzsét egyéb változások
is igazították.

Dr. Horváth Klára polgármester a na-
pirend kapcsán elmondta, elvonásra
került a gépjármûadó egy része, vala-
mint a személyi jövedelemadó vissza-
térítés, mely Bábolna önkormányzatá-
nak mintegy nyolcvan millió forintos ki-
esést jelent a büdzsébõl. A hiányt az
iparûzési adóbevételekkel tudja pótol-
ni az önkormányzat. Az intézményi
mûködés racionalizálása tekintetében
létszámváltozások is szóba kerültek is-
mét, mely az iskola személyi állomá-
nyát és a hivatali létszámot is érintette.
Az óvoda esetében a korábbi konyha-
összevonások eredményeztek lét-
számcsökkenést, így 2012-es évi ko-
rábbi 109 fõs létszám helyett 65 állás-
helyet engedélyezett a képviselõ-testü-
let az idei esztendõre.

A költségvetést a grémium egyhan-
gúlag hagyta jóvá, de nem felejtheti el
hangsúlyozni továbbra is a racionalizá-
lás, és a takarékoskodó gazdálkodás
fontosságát, valamint a pályázati lehe-
tõségek kiaknázását célzó szemléletet
sem.

A jogszabályi elõírásoknak megfele-
lõen elfogadták a három évre szóló be-
vételi-kiadási középtávú tervezési ha-
tározati javaslatot, majd a következõ
napirendi pontban a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetése
került terítékre.

Az intézmény február 25-étõl kezdte
meg hivatalos mûködését. 2013. év-
ben a hivatal mûködtetésére az állam
Bábolna tekintetében mintegy 80 millió
forintot, Bana esetében 20 millió forin-
tot állapított meg, melyet az év elsõ hó-

napjában idõarányosan folyósít. A kö-
zös hivatalok mûködtetési támogatá-
sát május 1-jétõl finanszírozza, így ösz-
szességében 102 millió 363 ezer forint
éves támogatás illeti meg az önkor-
mányzatot. A közös hivatal intézményi
létszáma 17 fõ lesz: ebbõl 15 fõ Bábol-
nán és 2 munkatárs Banán tevékeny-
kedik. E létszámra engedélyezett álla-
mi forrás nagy valószínûséggel nem
igényli majd a saját forrásból történõ
kiegészítést.

Az ülés folytatásában több napirendi
pontban szabályzatokat fogadott el a
grémium, így például az önkormányzat
vagyongazdálkodási tervét, a szociális
ellátásokról és eljárásokról, valamint a
gyermekvédelem helyi szabályozásá-
ról szóló rendeletet, az önkormányzat
közmûvelõdési feladatairól és a helyi
közmûvelõdési tevékenység támoga-
tásáról szóló rendeletet. Az önkor-
mányzat megalkotta és elfogadta saját
szervezeti és mûködési szabályzatát
is, csakúgy, mint a belsõ ellenõrzési
tervet.

Pályázati kiírások kapcsán is döntöt-
tek a képviselõk, így elfogadták a Bá-
bolnai Fórum fõszerkesztõi tisztségére
és a Bábolnai Televízió ügyvezetõi
tisztségére vonatkozó kiírásokat.

A képviselõk elismerõen szóltak – a
város kulturális életérõl szóló beszá-
moló kapcsán – a Bábolna Városi
Könyvtár, Mûvelõdési és Sportközpont
tavalyi esztendõben végzett munkájá-
ról.

Bérlakás iránti kérelemmel is foglal-
koztak, az Árpád közi lakásokra vonat-
kozóan két igény merült fel.

Kardinális kérdés volt a járóbeteg-
szakellátási feladatot érintõ változás, a
képviselõk döntése értelmében április
30-át követõen az önkormányzat az ál-
lamnak adja át az ellátás jogát. (bõ-
vebben az 5. oldalon)

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

ÚJ TANYAGONDNOK, RÉGI FELADATOK
Petõcz Krisztián közel egy hónapja látja el a tanya-

gondnoki feladatokat. A banai származású fiatalember
mint mondta, állattartással és húsipari feldolgozással is
foglalkozik, ezért fennmaradó idejét szívesen állította
mások szolgálatába ebben a mellékállásban. Krisztián
feladatai nem változtak elõdjéhez képest, így továbbra
is tanyagondnoki tevékenységébe tartozik megragadni
a kormányt, hogy a bábolnai pusztajárat sofõrjeként az
elszigeteltebb tanyákon élõket a bevásárló körútjukon,
vagy gyógyszerbeszerzésben segítse. A nyugdíjas klub
idõseinek, valamint az ebédek szállítása is a mindenna-
pi teendõk része, de mint állítja, könnyen boldogul a fel-

adatokkal. Krisztián elmondása szerint, az idõsekkel szívesen elbeszélget,
úgy érzi bizalommal fordulnak hozzá, emiatt igyekszik megfelelni a bizalom-
nak és megállni a helyét mindenki megelégedésére.
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Február 25-tõl megkezdte hivatalosan is mûködését a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal. A közös hivatal
közfeladata: az önkormányzatok mûködésével, valamint a
polgármester vagy a jegyzõ feladat és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok, valamint a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott felada-
tok ellátása. A hivatal közremûködik az önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történõ
együttmûködésének összehangolásában. 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: Bá-
bolna  (Jókai Mór út 12.), Banán (2944 Bana, Jókai Mór ut-
ca 18.) a közös hivatal kirendeltsége – két fõ foglalkoztatot-
tal – mûködik csupán igazgatási tevékenység ellátására. A
közös hivatali apparátushoz mindkét településen az alábbi
hatósági ügyek tartoznak: szociális; környezetvédelmi,
gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatási; pénzügyi, adóügyi
igazgatási feladatok; állatvédelem; állategészségügy, nö-
vényvédelem; választási, népszavazási feladatok ellátása,
kommunális igazgatási feladatok, lakcím nyilvántartás;
egészségügyi, földügyi-, ipari, kereskedelmi, igazságügyi,
közlekedési, hírközlési, és vízügyi feladatok; mûvelõdés és
oktatás; az anyakönyvi igazgatással és közérdekû pana-
szokkal kapcsolatos feladatok. A Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal bábolnai székhelye látja el a bábolnai
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde, Bábolna Városi Könyv-
tár, Mûvelõdési és Sportközpont, az Alapszolgáltatási Köz-
pont és Bábolna Város Önkormányzata, a banai Egységes
Óvoda-Bölcsõde Bana, a Bana Község Önkormányzata és
a Banai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásá-
val kapcsolatos teendõket az együttmûködési megállapo-
dásoknak megfelelõen. 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK LETTEK
Januárban hárman, februárban ketten tettek állampol-

gársági esküt városunkban a Bábolnai Polgármesteri
Hivatal dísztermében.

Januárban egy ukrán család: Oszicsanszky Jaroszlav és
lányai: Anasztázia és Alexandra tettek ünnepélyesen foga-
dalmat magyar állampolgárságuk felvételekor. 

Februárban ketten, két korábban román állampolgársá-
gú, de magyar anyanyelvû bábolnai lakos döntött amellett,
hogy a magyar állampolgárság kötelékét választja. A febru-
ár 7-én megtartott, Himnusszal kezdõdõ ceremóniát dr.
Horváth Klára polgármester vezette le. A családtagok köré-
ben bonyolított esemény nagy hatással volt az esküt tevõ,
immár magyar állampolgárokra. Gagyi Tamás Tatán szüle-
tett, nevelõszülõk nevelték. Mivel nem voltak román papír-
jai, nem lehetett sem magyar, sem román állampolgár.
Többször próbálkoztak, és kivárták, míg a megfelelõ enge-
délyek birtokában esküt tehetett az azóta felnõtté vált fiatal.
Bodor Teréz is megigényelte a kedvezményes honosítást.
Õ házassági szándéka miatt kérte a magyar állampolgársá-
got. Teréz erdélyi magyarként a magyar népszokások tisz-
telõje, lelke megnyugtatására tett fogadalmat. Mint fogal-
mazott: nagy pillanat volt ez életében.

- Ez olyan, mint egy házasság. Mint ahogy egy menyasz-
szony várja, hogy párjával egybekeljen, én most a magyar
állammal keltem egybe – meséli elérzékenyülve Teréz, aki
elmondása szerint nagyon szeret Bábolnán, kedveli a bá-
bolnai embereket, bármásodik otthonának (Bábolna után)
Tárkányt tartja, ahol munkája miatt jelentõs idõt tölt.

BÁBOLNAI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

(házipénztári kifizetések megegyeznek 
az ügyfélfogadási renddel)

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

A polgármesterek fogadóórái:
dr. Horváth Klára, Bábolna csütörtök 8:30–12:30
Sáhóné Horváth Márta,

Bana kedd 8:30–11:30 és 12:30–14:30

Jegyzõ ügyfélfogadási rendje:
Bábolna: Hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási
idõben félfogadást tart, amennyiben a hivatalban tartóz-
kodik.
Bana: Keddenként 9:30–11:30 és 12:30–14:30 között.

Aljegyzõ ügyfélfogadási rendje:
Bábolna: Hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási
idõben félfogadást tart, amennyiben a hivatalban tartóz-
kodik.
Bana: Keddenként 12:30–14:30 között.

FAX szám:  369-759
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Bábolna Város Önkormányzata sok-sok éve mûködteti a
tulajdonát képezõ egészségügyi központban a járóbeteg-
szakellátást. Néhány éve a Kardirex Kft-vel kötöttek részle-
ges privatizációról szóló szerzõdést, így OEP finanszírozás-
ból és évi 22 millió forint önkormányzati támogatásból mû-
ködtette az említett cég a szakellátásokat. 

Az év elején azonban a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma
felhívta önkormányzatunk figyelmét az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvény egy módosítására, mely sze-
rint a helyi önkormányzat köteles 2013. február 15-ig dön-
tést hozni és döntésérõl az egészségért felelõs minisztert
tájékoztatni a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának a
2013. április 30-át követõen történõ folytatásáról. Tekintettel
arra, hogy a bábolnai önkormányzat tulajdonában van
olyan ingatlan, amely a járóbeteg-szakellátás biztosítására
szolgál, ezért nyilatkozatot kellett tenni.

A jogszabály két lehetõséget vázolt fel. Az egyik szerint
április 30-a után önkormányzatunk nem folytatja a járóbe-
teg-szakellátás feladatait, a másik szerint folytatja azt. A
képviselõk bizottsági üléseken vitáztak a kérdésrõl, majd a
képviselõ-testület döntött február 14-i ülésén. E szerint Bá-
bolna Város Önkormányzata nem folytatja a fent említett fel-
adatok ellátását, azt az államra bízza. 

Dr. Horváth Klára polgármester lapunk számára elmagya-
rázta a két verzió nyújtotta lehetõségeket. Abban az eset-
ben, ha önkormányzatunk vállalja a mûködtetést, úgy to-
vábbra is szerzõdés szerint évi 22 millió forinttal kellene tá-
mogatnia a szakellátásokat. Ehhez jönne még mintegy 45-
50 milliós OEP finanszírozás. Még egy szerzõdést kellett

volna kötni a GYEMSZI-vel – Gyógyszerészeti és Egészség-
ügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mely hazánk-
ban a kórházak és egészségügyi intézmények finanszírozá-
sában kapott szerepet. Ennek lehetõségét képviselõink
nem látták biztosítottnak, ezért azt a verziót választották,
mely szerint önkormányzatunk átadja az államnak mûköd-
tetésre, fenntartásra az egészségügyi központot, így az in-
gatlan tulajdonosa is az állam lesz. Tehát május 1-jétõl az ál-
lam fogja mûködtetni az itteni szakellátásokat a Kardirex
Kft-vel december 31-ig. Az állam ezután dönt, hogy 2014-tõl
kivel kívánja mûködtetni az intézményt.

A gyógyszertár és az alapellátást végzõ orvosok, vala-
mint a védõnõ is ebben az épületben praktizálnak. Ezért
társasházi minõsítésének köszönhetõen csak a szakellátást
szolgáló rendelõk, helyiségek kerülnek állami tulajdonba, a
többi továbbra is az önkormányzaté marad – természete-
sen a gyógyszertár nem, mert az magántulajdon. A mûköd-
tetés költségei tehát megoszlanak az önkormányzat és az
állam között. 

Az épületre ráadásul Bábolna Város Önkormányzatának
uniós pályázat keretében öt évre – még három - vállalt fenn-
tartási kötelezettsége is van, ez is alátámasztja a döntés he-
lyességét. 

Dr. Horváth Klára polgármester bízik abban, hogy május
1-je után is kiegyensúlyozottan mûködnek a szakellátások,
továbbra is igénybe tudják venni a bábolnai lakosok az
egészségügyi szolgáltatásokat itt helyben. Az önkormány-
zat a jövõben mindent megtesz annak érdekében, hogy ez
meg is valósuljon.

A KÉPVISELÕK DÖNTÖTTEK:
A BÁBOLNAI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS

ÁLLAMI TULAJDONBA KERÜL

10 10 ÉVEÉVE ÍRTUKÍRTUK ......
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Nem kötelezõen ellátandó feladata,
mégis közvetítõként ingyenes jogi és
pszichológiai tanácsadással is tudja
segíteni a lakosságot a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat az önkor-
mányzat finanszírozásával. Az egyéb-
ként költséges, de a családsegítõn ke-
resztül térítésmentes szolgáltatás jogi
szakembere dr. Jankóné dr. Bencze
Rozália, pszichológiai tanácsadást
Kallay Katalin ad az igénylõknek.

– Erre a két szolgáltatásra mindig
van igény, nagyon hasznos, mert min-
dig adódhat olyan körülmény, ami mi-
att az embereknek ügyvédhez, vagy
bírósághoz kell fordulnia. Olyan is elõ-
fordulhat, hogy esetleg éppen a mun-
kahely elvesztése miatt kell a jogi utat
választani, amihez akár a lelki segít-
ségnyújtás igénye is párosulhat. Sok-
szor egy alkalom is elegendõ ahhoz,
hogy tájékozódva az igénylõ megtud-
ja, szükségszerû-e komolyabb ügyin-
tézés részérõl. Ez a szolgáltatás csu-
pán egy elkalauzoló támogatás azok-
nak, akiknek nem lenne erre megfelelõ
anyagi háttere – magyarázta Berkesné
Szûcs Ágnes, a szolgálat vezetõje.

– Az igénylõk ebben az esztendõ-
ben minden héten felkereshetik mind-
két tanácsadást. Mindkét tanácsadá-
son való részvételhez elõzetes idõpont
egyeztetés szükséges, melyet megte-
hetnek személyesen, vagy telefonon
(368-467) a tanácsadást megelõzõ na-
pig. 

– Egyre inkább megdõlni látszik az a
tartás és lassan tisztázódik az az óva-
tos ellenszegülés, amit az emberek a
pszichológusok és e szakterületet irá-
nyába mutattak. - A pszichológus a lel-
ki problémák megoldásában tud segí-
teni, beszélgetéseken keresztül, kötet-
len helyzetet teremtve, a személyiség-
re hatva segít más rálátást mutatni
problémákra. A pszichiáter – mellyel
gyakran a pszichológust összekeverik
– már a komolyabb, neurológiai prob-

lémákkal foglalkozik, rendszerint
gyógyszeres kezelésre is szorulókon
segít – magyarázta Kallay Katalin, aki
azt is elmondta, a beszélgetésjellegû
helyzet elsõ, de legnehezebb lépése a
kapcsolatteremtés, de olykor egyetlen
beszélgetés is a helyes útra terelheti a
kliensek dolgait.

– A szakember pozitív jelnek tartja a
nyitottságot, hogy egyre nagyobb
számban keresik fel, legfõképpen fia-
talok, de érkeznek bölcsebb gondola-
tokkal felnõttek, esetenként családok.

– Az egyes életkorok mind más és
más problémákkal járnak, ezek skálá-
ját érezzük magunk is. Míg a felnõtt la-
kosság körébõl általában hangulatza-
varokkal, feldolgozatlan gyásszal,
egyéb érzelmi problémákkal küzdõk
kérik segítségünket, addig például a
serdülõk az életkorra jellemzõ krízisek-
kel, az identitás kérdésével, a családok
pedig gyermeknevelési témákban ke-
resnek fel – magyarázta, miközben fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy a szol-
gáltatás folyamatos, és nyitott lehetõ-
ség az igénylõk számára. 

– A pszichológiai tanácsadás mellett
jogi kérdésekben is ingyenesen tájé-
kozódhatnak a családsegítõn keresz-
tül érdeklõdõ bábolnaiak. Ez is egyfaj-
ta bizalmi tevékenység.

– Dr. Jankóné dr. Bencze Rozália el-
mondása szerint az emberek többsé-
ge zárkózottan érkezik, a segítség szû-
kében lévõ emberek problémájukról
nehezen beszélnek.

– Évek óta egyre fontosabb intéz-
mény ez a jogsegély szolgálat. A meg-
keresõk nagy része korábban inkább
családjogi, munkajogi problémákkal
fordultak hozzánk. Manapság sokan
polgárjogi kérdésekkel keresnek fel,
legfõképpen az egyéb okból felvett hi-
telek kapcsán. Azt tapasztaltam, hogy
az emberek kötelezettségvállalása sok
esetben akkor derül ki, amikor már se-
gítséget kérnek irodámban. Én elsõ-
sorban tanácsadással tudok segíteni,

de ebbe a tevékenysége beletartozhat
például kisebb terjedelmû nyomtat-
vány-kitöltés, egyezségre való felhívás,
amiben állok a hozzám fordulók ren-
delkezésére. Amennyiben szakterüle-
temhez illeszkedik a kliens problémája
és bizalma, ügyeinek további jogi inté-
zése megbízatásba fordul át, mely már
nem térítésmentes ügyvédi teendõ –
tudtuk meg Dr. Jankóné dr. Bencze
Rozáliától, aki a szakterületétõl eltérõ
ügyekben is segíti az ügyfél útját, hogy
megtalálja a pénztárcájának megfelelõ
szakembert. 

– A mindennapi életviszonyokat sza-
bályzó jogmegállapítások egyértelmû-
en íródtak, de a kötelezettségeknél fél-
reérthetõ megfogalmazások lehetnek,
amit az ügyfél esetleg nem ért meg,
miután nem minden esetben közérthe-
tõek. 

– Gyakran adódik, hogy egy bérleti,
vagy egy munkaszerzõdést is nehezen
tud értelmezni az ügyfél, de gyakran
elõfordul, hogy egyes árubemutató-
kon meggyõzött ügyfelekkel azonnal
aláíratott szerzõdéseket is a jogsegély-
szolgálat keretében értelmezünk. Ha
az ügyfélnek szerencséje van, és még
a felmondási idõn belül jön, akkor még
itt az asztalnál meg tudjuk írni a fel-
mondási szerzõdést. Évente három-
négy idõs embert csapnak be ilyen jel-
legû szerzõdésekkel, ami városunk-
ban, egy ilyen  viszonylagosan kis lét-
számú településen sok – magyarázza
a szakember, aki arra bátorít minden-
kit, hogy ha szükséges, az ügyfélfoga-
dási idõn kívül is keressék a megadott
telefonszámon, ha jogi baj adódik.

A tanácsadások rendje: A Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Bábol-
na, Zrínyi u. 15.) Pszichológiai ta-
nácsadás: csütörtökönként 17–19
óráig. Jogi tanácsadás szerdánként
13–15 óráig. 

Telefonos idõpont-egyeztetés:
368-467

JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

CSEPEREDÕK NAGYIGMÁNDON
Maknics Gyula Csaba: Szüreti mulatság címû koreográfiájá-

val lépett a Magos Mûvelõdési Ház színpadára a Cseperedõk
Néptáncegyüttes középsõ csoportja a 14. Nagyigmándi Má-
tyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztiválon, február 23-án.  Váro-
sunk táncosai a megyei találkozón mintegy negyven fellépõ
csoport közt bizonyíthatott. A bábolnai együttes moldvai tán-
cokból álló mûsora nagy sikert aratott.

Legközelebb a március 15-i ünnepségen, majd március 24-
én, a Sonka Fesztiválon láthatja õket a nagyérdemû. 

Török Sándor vezetõtõl azt is megtudtuk, hogy a Csepere-
dõk már hagyományos gálamûsorukra is készülnek. A nagy si-
kerû eseménynek április 27-én a Szabadidõközpont ad ott-
hont. Ekkor a tánccsoport berkeibõl a kicsik, a középsõk és a
nagyok is bemutatkoznak, ráadásul új koreográfiákkal. 
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SZALAGOT TÛZTEK
A GALLÉRJUKRA

Zászlós bevonulással, majd a Himnusszal vette
kezdetét február 22-én 13 órától a Szabadidõköz-
pontban a Bábolnai Lovasiskola leendõ végzõsei-
nek hagyományos szalagavató ceremóniája.

Elõször az osztályfõnökök gallérjára tûzték fel a
szalagot, majd a nagykorúság jelképe a diákság
ünnepi gúnyájára is felkerült. 

A szalag nemcsak egy masni, egy szimbólum,
mely elválasztja és még jobban összekovácsolja a
tanulók közösségét. A szalag egy apró kapocs az
elválás elõtt, és egyben figyelmeztet az élet egy
fontos fordulópontjára - fogalmazta meg ünnepi
beszédében egy végzõs diák. A különleges és ma-
radandó emlékeket hagyó esemény ünnepélyessé-
gét kulturális mûsorral is emelték, majd a rendez-
vény koronája, a szalagavató tánc következett, me-
lyet komoly felkészülés elõzött meg a tánc betanu-
lásával.

A lányok ekkorra már fehér csipkében és gyön-
gyökben gazdag uszályos báli-mennyasszonyi ru-
hában álltak a Szabadidõközpont színpadára, a fi-
úk pedig - tõlük talán szokatlanul – hetyke, büszke
tartással vették osztálytársnõik kezeit a sajátjukba.
A formációs táncra a diákok rendkívül sokat gyako-
roltak, és a produkció idejére beérett a munka gyü-
mölcse, mondta büszkén az igazgató, Körmendi
Csaba. A megható pillanatoknak a szülõk is része-
sei lehettek. 

Az igazgatótól megtudtuk, két osztályból ötven
diák búcsúzik majd a májusi hagyományos lovas
ballagáson.

A rendezvény a szalagavató bálok hagyományai
szerint báli hangulatban folytatódott a szabadidõ-
központ elõterében. A diákok a szülõket is bevon-
ták a táncba, de sûrûn kattogtak a fényképezõgé-
pek is, hogy ne csak az emlékezet õrizze ezt az
életbe bocsátó nagy pillanatot.

VÁROSISMERETI TOTÓ ÉS VETÉLKEDÕ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bábolna várossá válásának 10. évfordu-
lója tiszteletére a könyvtár 3 fordulós városismereti totót állított ösz-
sze, melyek március, április és május hónapokban jelennek meg a
Bábolnai Fórumban.
Reméljük,  minél  többen  teszik  próbára  tudásukat,  s  vállalkoz-
nak  a  totók  kitöltésére.  A tippeket  az  adott  hónap  végéig  vár-
juk személyesen a városi könyvtárban, vagy elektronikusan a
benisp@freemail.hu email címre.
Ezt követõen, június elején városismereti vetélkedõt tartunk, mely-
re várjuk 4 fõs csapatok jelentkezését az ifjúság körébõl 10-17 éves
korig.
A felkészüléshez – mind a totók, mind a verseny esetén – ajánljuk a
Bábolnáról szóló helyi kiadványokat és a honlapjainkat (www.babol-
na.hu, www.babolnamenes.hu, http://helytortenet-babolna.hu )
Kellemes idõtöltést, jó versenyzést kívánunk!

Könyvtárvezetés

Totó-1. Régmúlt
1. Melyik évbõl származik a

legrégebbi írás települé-
sünkrõl?
1. 1220-ból
2. 1258-ból
x. 1268-ból

2. Hol haladt végig a Budáról
Bécsbe vezetõ nagy állat-
hajtó út?
1. Kossuth utca
2. Mészáros utca
x. Jókai utca

3. Milyen néven szerepelt Bá-
bolna a XIII. századi okmá-
nyokban?
1. Bábálu
2. Bábony
x. Babuna

4. Kinek a tiszteletére épült
fel 1328-ban Bábolna
temploma?
1. Szent Márton
2. Szent György
x. Szent János

5. Mikor építették újjá a török
idõkben, 1529-ben elpusz-
tult templomot?
1. még a XVI. században
2. a XVIII. században
x.  a  XIX. században

6. A török pusztítás után, az
1600-as évektõl Bábolna –
mint adománybirtok –
gyakran cserélt gazdát. Mi-
kor kapta vissza a Szapáry
család Bábolnát?
1. 1696-ban
2. 1705-ben
x. 1715-ben

7. Hány családot jegyeztek
Bábolnán az 1784-es nép-
számláláskor?
1. 50
2. 60
x. 65

8. Mikor került a gróf Szapáry
József tulajdonát képezõ
bábolnai birtok a mezõhe-
gyesi méneshez?
1. 1789-ben
2. 1790-ben
x. 1798-ban

9. Mikor vált újra önállóvá a
bábolnai ménes?
1. 1801-ben
2. 1802-ben
x. 1806-ban

10. Az 1890-es népszámlálás
idején mennyi volt a Bábol-
nán élõ állandó polgári la-
kosság száma?
1. 850 fõ
2. 1111 fõ
x. 1200 fõ

11. Ugyanekkor mekkora volt a
katonai népesség száma?
1. 240 fõ
2. 300 fõ
x. 359 fõ

12. II. József császár mezõhe-
gyesi ménesparancsnoka,
Csekonics József, melyik
évben lett a bábolnai
(fiók)ménesnek is parancs-
noka?
1. 1787-ben
2. 1788-ban
x. 1789-ben

13. Meddig állt a ménesbirtok
élén Fadlallah el Hedad Mi-
hály fõparancsnokként?
1. 1852-1899
2. 1867-1899
x. 1899-1913

13+1. Ki irányította a ménest
1932-1942 között?
1. Hajnyi Artúr
2. Pettkó-Szandtner Tibor
x. Brudermann Rudolf Rezsõ



Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ köszöntötte a
nyugdíjaskorú, szórakozni vágyó bábolnai bálozókat a sza-
badidõközpontban a február 15-én megtartott, évente visz-
szatérõ nyugdíjas bálon. Az esemény egyik fontos tradíció-
ja, hogy a nyugdíjasok évrõl évre maskarát öltenek és vi-
dám mûsorszámokkal lepik meg közönségüket, megte-
remtve a báli hangulatot. Az intézményvezetõ köszöntõjét
követõen az Idõsek Klubjának egy munkatársa, Agócsné
Erdõsi Andrea tolmácsolta egy klubtag rímfaragó gondola-
tait, majd kezdetét vette a jelmezes bemutatkozás. A vállal-
kozó kedvû nyugdíjasok közt láthattuk a nagy Hoho Hor-
gászt, egy virágárus lányt, a vadnyugati cowboyt, Ludas
Matyit és Döbrögi uraságot, egy nótás tiroli párt, egy jöven-
dõmondó javasasszonyt, sõt, Zalatnai Cini álruhás hason-
mása is megmutatta bájait. A felvonulás után zsúfolásig
megtelt a tánctér, de néhány tánclépés és forgás után meg-
jelent a nagy csapat, a ,,bábolnai nyugis pompomlányok’’
zöld-sárga csapata, akik nemcsak azt mutatták meg, ho-
gyan is kell szurkolni, hanem azt is, hogyan maradhatunk
pályán szépkorúan, vidáman.
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A Cseperedõk néptánce-
gyüttes mulatságra hangoló
mûsorával vette kezdetét feb-
ruár elsején az alsósok farsan-
gi bálja a szabadidõközpont-
ban. Elsõtõl negyedikig mind-
egyik osztály álarcot, maskarát
öltött, majd a színpadra vonul-
va mutatták be jelmezeiket.

A jelmezes felvonulást köve-
tõen táncversenyt hirdettek, a
legjobb táncosok labdát nyer-
hettek. Az idei farsangi mulat-
ság tréfás játékokat is tartoga-
tott. A vigasság végén tombo-
latárgyak találtak gazdára,
majd levezetésként ismét tánc-
ra perdülhetett a bátrabbja.

A bábolnai általános is-
kolában ötödiktõl hetedikig
minden osztály vidám, hu-
moros mûsort adott a far-
sangi mulatság alkalmával.
Merítettek ihletet mesékbõl,
tévémûsorokból, popsláge-
rekbõl. A nyolcadikos tiné-
dzserek a szereplésbõl
ahogy tavaly is, most is ki-
húzták magukat, de az is-
kolai diszkóban már õk is
részt vettek. Volt tombola,
az aulában a gyõri hip-hop
tánccsoport bábolnai nö-
vendékeinek produkcióját
láthatták a diákok.

FFAARRSSAANNGG VVÁÁRROOSSSSZZEERRTTEE

POMPOMLÁNY-SIKEREK A NYUGDÍJASOK FARSANGJÁN

KICSIK, NAGYOK MULATSÁGA AZ ISKOLÁBAN
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Február 9-én 14. alkalommal ke-
rült sor a hagyományos jótékonysá-
gi bálunkra, a Szülõk-Nevelõk Báljá-
ra. A Szabadidõközpontban tartott
rendezvényen közel száz vendég
töltött el jó hangulatban egy kelle-
mes estét.

A szülõk és a vállalkozó kedvûek is-
mét meglepetéssel szolgáltak mûso-
rukkal. Az elmúlt évihez hasonlóan
nem élõzene, hanem Retro disco szó-
lította táncra a mulatni vágyókat. 

Cégeknek, vállalkozóknak, magán-
személyeknek köszönhetõen a bál be-

vételeként 284 610.-Ft támogatás érke-
zett az Iskolánkért Kh. Alapítvány
számlájára. Szeretnék köszönetet
mondani az alapítványunknak nyújtott

támogatásokért és pénzösszegek fel-
ajánlásáért.

Tájékoztatom a támogatókat, hogy a
pénzösszegeket a szülõk és a peda-
gógusok közös egyeztetése után isko-
lai fejlesztésekre, programok megvaló-
sítására kívánjuk felhasználni. 

Az anyagi támogatáson túl köszön-
jük a lelkes szülõknek, kollégáimnak
és mindazoknak a munkáját, akik tevé-
kenységükkel hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a rendezvény létrejöjjön.

Peresztegi Gáborné

A “Szülõk-Nevelõk Bál” rendezvény
támogatói:

Aliter – P Kft.; Bernáth Tibor és családja;
Balogh Tibor és családja; Bajcsyné Len-

csés Ildikó és családja; Bábolna Agrária
Kft.; Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.;
Bábolna Pékség; Bábolna Város Önkor-
mányzata; Bierbauer Imre; Bioporta - Ka-
tona Lászlóné; BTV; Cafe Bábolna;
Capsula Bt. - Mária Gyógyszertár; Coop
139. sz. ABC; Czigány Márta – kozmeti-
kus; Csillag József és családja; Csillag
Zoltán és családja; Csuti Zsolt; Dörner
Ágnes; Dr. Faragó Ügyvédi Iroda;
Faragóné Dr. Novadovszky Nóra; Foxbit
Irodacentrum; FlórAgro Bt.; Fõnix virág-
üzlet – Csicsatka Judit; Frézia virágüzlet
–Tóth Józsefné; Guistaiolo Étterem;
Hermanné Sulyok Edina - mûkörömépítõ
és sminkes; Hodován Tamásné - kozme-
tikus; dr. Horváth Klára; Horze  Lovasbolt-
Bábolna; IKR Zrt.; IKR Agrár Kft.; Invest
Kft.; Jin Qiu Kft. – Kínai bolt - Bábolna;
Klincsokné Sarf Lívia; Kériné Váradi Mari-
anna; Kovácsné Geszterédi Henriett;
Kopi-Trans Kft.; Kozma Ágnes; Lajtai Zita;
Lányi Zoltán; Lászlófalvi János; Lukáts
Orsolya; Marcinkó Norbert; Martini Divat;
Matsuura Zsuzsa; Misztótfalusi Kft.; Mo-
hácsi Gábor; Némethné Szabó Katalin;
Pankovics Viktória; Pábli Zsolt; Pál és
Horváth Bt.; Patakiné Rezsek Gabriella;
Peresztegi Gáborné; Péter Attila és csa-
ládja; Pillérné Fekete Andrea; Pilkor Kft.;
Ifj. Prekler László; Reál Manna diszkont
üzlet; Révainé Tanka Anita; Sáhóné Hor-
váth Márta; Sárkány Attila és családja;
Simonné Farkas Beáta; Sipos Katalin;
Szántó Zoltánné; Szarkáné Ágoston Or-
solya; Százszorszép Óvoda és Bölcsõde;
Szûcsné Hegegy Zsuzsanna; T-Kopiker
Kft.; Tanos Lászlóné; Tornyosné Vas Mó-
nika – fodrász; Veresné Szkocsek Mária;
Veres Zoltán; Zsamil Mûszaki Kft.; Zsidi
Mónika; Zsidi Sándor és családja; Zsol-
nai Róbert; A Szülõi Munkaközösség tag-
jai és az általános iskola dolgozói.

Az Idõsek Klubjában nagy rutinnal gyúrták, dagasztották
és szaggatták a farsang legjellegzetesebb étkét, a farsangi
fánkot, abból is a szalagosat, mely az aranybarnára sült fi-
nomság derekán kirajzolódó világosabb szalagról kapta ne-
vét. A február 20-ai sütés jó hangulatban telt, ahogy eddig
mindig. Ugyanis az Idõsek Klubjának asszonyai már nem
elõször készítik el közösségükben ezt a közkedvelt cseme-
gét. Ez alkalommal aki keresett, talált munkát a konyhában.
A fánk elkészítésének legfontosabb mozzanata ugyanis az
élesztõs tészta összeállítása, dagasztása, majd szaggatása
és legvégül pedig sütése, melynek - ahogy a többi fázisnak
is - megvannak a maga fortélyai. Elsõ látásra a tészta szé-
pen alakult. Bizonyára mégis a legutolsó fázis volt a legin-
kább gyomornak tetszõ mozzanat, a már kész fánkok ízesí-
tése és kóstolása. Az elkészült mennyiséget látva pedig sen-
kinek nem kellett azon izgulnia, hogy nem jut a finom farsan-
gi csemegébõl.

FFAARRSSAANNGG VVÁÁRROOSSSSZZEERRTTEE

HAGYOMÁNYOS FÁNKSÜTÉS A KLUBBAN

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA



A farsang vízkereszttõl nagyböjt kezdetéig tartó idõszak
elnevezése, melyet hagyományosan a vidám lakomák, bá-
lok, mulatságok jellemeznek. A mi óvodánk is ez idõszak-
ban tartotta meg hagyományos farsangi mulatságát. Min-
den évben nagy izgalommal készülünk erre a farsangi bál-
ra. A gyerekek nagyon szeretik ezt a napot, hiszen ilyenkor
nem teljesen a megszokott napirend szerint telik a napunk.
Kicsit kötetlenebb, szabadabb, nyüzsgõbb, mint egy átla-
gos nap. 

A csoportok legalább egy-két hét keretében dolgozzák
fel a farsangi témát. Ennek elsõ lépése, hogy lampionokkal,
színes szalagokkal, lufikkal díszítik fel a csoportszobákat,
lépcsõházat, folyosót. A vidám dalok, versek mellett készí-
tünk érdekes, szebbnél szebb álarcokat, farsangi kalapo-
kat, szemüvegeket. 

Az idén egy zenés mûsor is se-
gített a farsangi mulatság ráhan-
golódására. Ágoston Anita elõ-
adómûvész, (aki már járt óvodánk-
ban a múlt év gyereknapján) egy
vidám délelõttöt varázsolt közénk.
Mûsorába aktívan bevonta a gye-
rekeket. Néhány perc eltelte után
már egy „fergeteges” mulatság

alakult ki óvodásaink nagy örömére. 
A gyerekek már jóval a farsangi hét kez-

dete elõtt tanakodtak, hogy minek öltözze-
nek be. Fantáziájuknak szinte semmi sem
szabhat határt. Végül sikerült mindenkinek
kitalálnia, mert farsang napján ötletesebb-
nél ötletesebb jelmezbe öltözve érkeztek
az apróságok, kezükben finom csemegé-
vel, melyet a nap folyamán fogyasztottak
el.   Miután mindenki megérkezett, kezde-
tét vette a jelmezes felvonulás. Elõször a

csoporton belül megcsodálták egymást, majd meglátogat-
ták a szomszédos csoportokat is. A felvonulás után követ-
keztek az ügyességi játékok. Természetesen a közös tánc
sem maradhatott el, hiszen kell egy kis ritmusos mozgás a
sok izgalom után. 

Utána még napokig beszédtéma az oviban, hogy ki mi-
nek öltözött fel, milyen jó is volt ez a nap. Jó látni a csillogó
szemeket, mikor az élményekrõl beszélgetnek egymással a
gyerekek. 

Reméljük, mulatságunkkal sikerült minél elõbb elkergetni
a telet, s minél hamarabb megérkezik majd a várva várt ta-
vasz. 

Hadverõ Ferencné óvodapedagógus

Egy kínai közmondás szerint  „A bor vidámságra han-
gol, gondjaidat felejti.  A  tea  élessé teszi szellemedet,
gondjaidat legyõzi”.  

Bár az óvodás  gyerekeknek még gondjait nem kell le-
gyõzni, de úgy gondoltuk, hogy a következõ kiállításunk té-
máját a tea köré csoportosítjuk. Hiszen ez a finom frissítõ,
gyógyító hatású innivaló közel áll a gyerekekhez.  A kiállítás
segítségével megismerhették,  hogyan is találták fel a távo-
li Kínában a tea növényt, s hogyan került ide Európába.
Megtudhatták hányféle teát ismerünk, és természetesen
megfoghatták, megszagolhatták a különbözõ fajtájú tea le-
veleket, tea filtereket. Megismerkedhettek azzal is, hogy
egyes országokban milyen teázási szokások alakultak ki. A
kiállítás tárgyai között megtalálhatták a régebben és ma
használt teáskannákat, és láthattak egy szamovárt is. Meg-
beszéltük, hogy a teát mi mindennel lehet ízesíteni. A kiállí-
tás megtekintése után a csoportokban a gyerekek tényle-
gesen is kipróbálhatták  a teafõzés  „tudományát”, és ki-ki
kedve szerint ízesíthette azt. 

A délelõtt bebizonyította, hogy igaza van annak a köz-
mondásnak, miszerint: Aki teázik, megfeledkezik a zajos
hétköznapok forgatagáról. 

Hadverõ Ferencné óvodapedagógus
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„…FARSANGOLTUNK, VIGADTUNK…”

TEA-KIÁLLÍTÁS AZ ÓVODÁBAN



„Kisze, kisze, villõ jöjjön rád a himlõ.
Kivisszük a betegséget behozzuk az egészséget.”

A Farsangi idõszak lezárásaként nagycsoportosainkkal a
„kiszézés” hagyományát elevenítettük fel.

A „kisze” eredetileg savanyú gyümölcs, vagy kása neve,
de mindent jelképez, amit a télben már nagyon meguntak
az emberek.

Óvodásainkkal a magunk által, újságpapírból készített ki-
szebáb figurába belesuttogtunk valamit, amitõl szerettünk
volna megszabadulni: rossz emlékeket, álmokat, rossz szo-
kásokat, nehézségeket, amitõl félünk és szeretnénk, ha
nem létezne. A kiszebáb legtöbb esetben a rosszat, a be-
tegséget jelképezte, de a tél elûzésére is használtuk. Le-
mentünk az udvarra és körbe állva meggyújtottuk a bábja-
inkat. Míg azok égtek énekeltünk, verseltünk, mondókáz-
tunk, körjátékoztunk.

A kiszebábok megsemmisítésével helyet adtunk a jónak,
az egészségnek, a megújulásnak, ezzel hívjuk, várjuk a ta-
vasz eljövetelét.

„Jer, jer kikelet, seprûzd ki a hideget, 
Ereszt be a meleget, dideregtünk eleget.”

Lipótné Horák Valéria óvodapedagógus

Az „Óvodai nevelés a mûvészetek
eszközeivel” helyi programunk fon-
tos eleme a mûvészi élmények nyúj-
tása. A kisgyermekhez ebben a kor-
ban a zenei élmény nagyon közel áll,
szívesen hallgatnak óvónõk által elõ-
adott dalokat, ill. gépzenét is. A leg-
nagyobb élmény számukra azon-
ban, ha az énekeket élõ hangszeres
zenével fûszerezzük számukra. Ezért
is hívunk az intézménybe évente
több alkalommal külsõ elõadókat is. 

Ezúttal a szomszéd településen élõ, népi hangszereken játszó zenekar tett
látogatást óvodánkban, akik térítésmentesen, maguk ajánlották fel óvodá-
sainknak e jó hangulatú zenés elõadást. A mûsor dalkészlete nagyon közel állt
a gyermekeinkhez, hiszen óvodás dalokból álló, vonósokkal kísért dallamokat
hallhattak. Ez azért is volt jó, mert így az egész mûsor tényleges résztvevõi lehet-
tek óvodásaink, valamennyi népi gyermekdalt együtt énekelték az elõadókkal,
hangszeres kíséretben. Az elõadás során megismerhették a hegedû, brácsa és
nagybõgõ hangját.

Köszönjük a lelkes kis együttesnek, hogy újabb zenei élményben részesül-
hettek óvodásaink. Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN
„Ezek olyan speciális lehetõségek, melyben a szülõk

beülhetnek a csoportszobába, hogy megfigyeljék gyer-
meküket a közösségben, a kezdeményezések közepet-
te.” (Antal Judit)

Az elmúlt hetekben tartottuk a már több éve szokásos
nyílt napokat az óvodai csoportokban. Meghívtuk a szülõ-
ket, hogy közelebbrõl is megismerkedhessenek minden-
napjainkkal. Aki tehette és munkája engedte, örömmel élt is
a lehetõséggel, összesen 58 szülõ vett részt a 2 hétig tartó
nyílt napokon.

Ilyenkor nyílik alkalmunk megmutatni a szülõknek, mi
mindent tanulnak a gyerekek egy-egy fejlesztõjáték során.
Mennyire komoly munkát végeznek, miközben „csak” ját-
szanak. 

Vajon mibõl látja a szülõ az ilyen látogatás alkalmával,
hogy az intézményben folyó munka megfelelõ-e a gyerme-
kének? A napirendünkbe való betekintéssel képet kaphat-
tak a szülõk, hogy milyen komoly munka folyik az intéz-

ményben, mennyi új ismeretet szereznek gyermekeik nap,
mint nap a csoportokban. Mi, óvónénik tudatosan megter-
vezzük a mindennapi tevékenységeket. Azért, hogy minden
gyermek gondolatait meg tudjuk hallgatni az adott témával
kapcsolatban, kellõ segítséget nyújtsunk a tevékenység-
ben, többnyire mikro csoportban foglalkozunk óvodásaink-
kal. Nagy türelemmel meghallgatjuk kérdéseiket és életko-
ruknak megfelelõ választ adunk rá. Igyekszünk mindig mo-
solyogni, mindenben a segítségükre lenni, de nem korlá-
tozni önállóságukat. Próbáljuk úgy irányítani tevékenységü-
ket, hogy minimális segítséggel saját alkotókészségük ér-
vényesüljön. Fontos, hogy megfelelõ bizalmas viszony ala-
kuljon ki felnõtt és gyermek között, így ránk bízzák kis titka-
ikat, játékuk tartalmas, kialakul szabálytudatuk, jól tudnak
közösségben együtt játszani. Ezt személyesen tapasztal-
hatták meg ezen alkalommal a jelenlévõ szülõk.

Bízom benne, hogy minden jelenlévõ anyuka és apuka
azzal a biztos tudattal ment haza aznap az óvodából, hogy
kisfia, kislánya a lehetõ legjobb nevelést kapja nálunk.

Vavrovicsné Tõke Éva óvodapedagógus

ÓVODAI,
BÖLCSÕDEI

BEIRATKOZÁS!
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, 

hogy a 2013/2014. nevelési évre a
beiratkozást  

április 15-16-án 
8-15 óráig tartják.

A beiratkozáshoz szükséges 
a gyermek anyakönyvi kivonata,
Taj kártyája és lakcímkártyája.

Kérjük ebben az idõben jelezzék 
a 2014. év tavaszi idõszakában

történõ felvételi igényüket is.

Kocsis Gábor s.k. jegyzõ
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IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! E havi rovatunk segítségével idézzük fel, hogy mi is történt 165 évvel ezelõtt történelmünk egyik
legdicsõbb napján, 1848. március 15-én. És kinek a segítségével idézhetnénk fel mindezt a leghitelesebben ? Annak a
személynek a naplórészletével, aki jelen volt, aki a nap eseményeinek irányítója volt, és a magyar szabadság ügyének
leghívebb elkötelezettje, Petõfi Sándor. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

Pest, március 17. 1848.
Pesten március 14-én az ellenzéki kör gyû-

lést tartott, mely õsi szokás szerint eredmény-
telenül oszlott szét. E gyûlésben indítványoz-
tatott, hogy a tizenkét pont petitióképpen föl-
nyújtassák a királynak, még pedig rögtön, de
az akkor virágzott táblabírói szellem Pontiustól
Pilátushoz akarta vinni a dolgot, úgy hogy va-
lamikor a huszadik században lett volna vége.
Egyébiránt jó, hogy így történt ... micsoda
nyomorúság, kérni akarni, midõn az idõ arra
int, hogy követelni kell, nem papirossal lépni a
trón elé, hanem karddal! A fejedelmek úgy
sem adnak soha semmit, azoktól a mit aka-
runk, el kell venni.

Én nem voltam jelen az ellenzéki kör gyûlé-
sén. Akkor este Jókai mondta el eredményét
vagyis eredménytelenségét nagy keserûség-
gel és teljes levertséggel. Halltára magam is
elkeseredtem, de el nem csüggedtem.

Az éj nagy részét ébren töltöttem, felesé-
gemmel együtt, bátor, lelkesítõ, imádott kis fe-
leségemmel együtt, ki mindig buzdítólag áll
gondolataim, terveim elõtt, mint a hadsereg
elõtt a magasra emelt zászló. Azon tanácskoz-
tunk, mit kell tenni, mert az határozottan állt
elõttünk, hogy tenni kell és mindjárt holnap ...
hátha holnapután már késõ lesz!

Logikailag a forradalom legelsõ lépése és
egyszersmind fõkötelessége szabaddá tenni a
sajtót ... azt fogjuk tenni! a többit istenre bízom
és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kez-
detteket folytassák; én csak arra vagyok hivat-
va, hogy az elsõ lökést tegyem. Holnap ki kell
vívnunk a sajtószabadságot! és ha lelövöldöz-
nek? isten neki, ki várhat ennél szebb halált?

E gondolatokkal aludtam el. Korán reggel
az ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári
Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy men-
jen Jókaihoz s ott várjanak meg együtt enge-
met. A kávéházban még csak néhány fiatal
ember volt, kik nagy búsan politizáltak.
Bulyovszky Gyulát, ki közöttük volt meghítam
Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az
érkezõket tartsák itt, míg vissza nem jövünk.

Haza menvén, elõadtam szándékomat a
sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim bele-
egyeztek. Bulyovszky és Jókai proclamatiót
szerkesztettek, Vasvári és én föl s alá jártunk a
szobában. Vasvári az én botommal hadoná-
zott, nem tudva, hogy szurony van benne;
egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs
felé, a nélkül, hogy valamelyikünket megsér-
tett volna.

– Jó jel! – kiáltánk föl egyhangúlag.
Amint a proclamatio elkészült, s indulófél-

ben voltunk azt kérdém, micsoda nap van
ma?

– Szerda – felelt egyik.
– Szerencsés nap – mondám – szerdán há-

zasodtam meg!
Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal

mentünk vissza a kávéházba, mely már tele
volt ifjakkal. Jókai a proclamatiót olvasta fel,
én Nemzeti dalomat szavaltam el; mind a ket-
tõ riadó tetszéssel fogadtatott.

(A Nemzeti dalt két nappal elõbb, március
13-kán írtam, azon lakomára, melyet az ifjúság
március 19-kén akart adni, mely azonban az
eddigi események következtében szükségte-
lenné válván, elmarad. Míg én az egyik asztal-
nál a nemzeti dalt írtam, feleségem a másik
asztalnál nemzeti fejkötõt varrt magának.)

A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra
járjuk az egyetemi ifjúságot, s majd teljes erõ-
vel kezdjük meg a nagy munkát. Elõször az or-
vosokhoz mentünk. Szakadt az esõ, a mint az
utcára léptünk, s ez egész késõ estig tartott,
de a lelkesedés olyan, mint a görögtûz: a víz
nem olthatja el. Az orvosi egyetem udvarában
ismét fölolvasta Jókai a proclamatiót és én el-
mondtam a Nemzeti dalt. Innen a mérnökök-
höz, ezektõl a seminariumba a jogászokhoz
vonult a számban és lelkesedésben egyaránt
percenként növekedõ sereg. A seminarium
csarnokában elénk állott egy professor és ezt
mondta nagy pathossal:

– Urak, a törvény nevében!
Többi szavait elnyelte a sokaság menny-

dörgõ kiáltása, s a tisztelt tanár többé nem jut-
hatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogá-
szok rohantak ki az utcára, hogy velünk egye-
süljenek. Közülük Vidacs emelt szót, elmond-
ta, hogy professoraik a tartandó lakomábani
részvevést eltiltották kicsapási büntetés mel-
lett. Kacaj és bosszankodó kifakadások a hall-
gatóságban. De a lakoma már csak mellékes
dolog volt. Jókai ismét fölolvata a proclamatiót
s a tizenkét pontot, s én velem elszavaltatták a
Nemzeti dalt. Mindkettõt fanatikus lelkesedés-
sel fogadták s a refrénben elõjövõ
„esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta
az egész sereg, mely a téren állt.

– Most menjünk egy censorhoz, és vele
írassuk alá a proclamatiót és a Nemzeti dalt!-
kiáltott valaki.

– Censorhoz nem megyünk- feleltem- nem
ismerünk többé censort, el egyenesen a
nyomdába!

Mindjárt beleegyeztek és követtek.
Landerer nyomdája legközelebb volt hoz-

zánk, oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidacsot
és engem neveztek ki küldötteknek, hogy a
sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevé-
ben, s a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt rög-
tön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítõ be-

szédeket tartottak Egresi Gábor, Degré, Vas-
vári, Jókai stb. Dél felé elkészültek a nyomtat-
ványok, s ezrenként osztattak szét a nép kö-
zött, mely azokat részeg örömmel kapkodta.
Délután három órára gyûlést hirdettünk a mú-
zeum terére, s a sokaság eloszlott.

A szakadó esõ dacára mintegy 10.000 em-
ber gyûlt a múzeum elé, honnan a közhatáro-
zat szerint a városházához mentünk, hogy a ti-
zenkét pontot magokénak vallják a polgárok
is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem
megnyílt, s megtelt néppel, elõször. Rövid ta-
nácskozás után a polgárság nevében aláírta a
polgármester a tizenkét pontot, s az alant álló
sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitö-
rése a lelkesedésnek! ... Egyszerre az a hír
szárnyal, hogy katonaság jön ... körülnéztem,
hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen egy ijedt
arcot sem láttam ... Minden ajkon e kiáltás:
„Fegyvert! Fegyvert!”

Ezen, különben alaptalan hír, oly fölindulást
okozott, hogy Nyári Pál és Klauzál tovább be-
széltek egy óránál, a nélkül, hogy beszédeik-
bõl egy-egy töredék mondatnál többet hallot-
tunk volna.

– Budára,  Budára!  A helytartótanácshoz!
... Nyitassuk meg Stancsics börtönét! ... Budá-
ra! ...

Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször
hallható kiáltásai. Végre választmány nevezte-
tett ki Budára menendõ, s a helytartótanácsot
fölszólítandó, hogy a censurát rögtön eltörölje,
Stancsicsot szabadon bocsássa, s a katon-
ságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe
semmi szín alatt be ne avatkozzék. A választ-
mány tagjai: Egresi Sámuel, Gyurkovics Máté,
Irányi Dániel, Irinyi József, Kacskovics Lajos,
Klauzál Gábor, Molnár György, Nyári Pál, Petõ-
fi Sándor, Rottenbiller Leopold, Staffenberger
István, Tót Gáspár, Vasvári Pál.

A választmány legalább 20.000 ember kísé-
retében fölment Budára a helytartótanácshoz
és elõadta kívánatait. A nagyméltóságú hely-
tartótanács sápadt vala és reszketni méltózta-
tott, és öt percnyi tanácskozás után mindenbe
beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tét-
lenség iránt a rendelet, a censura eltöröltetett,
Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót dia-
dallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. 

Ez volt március 15-ike. Eredményei olya-
nok, melyek e napot örökre emlékezetessé te-
szik a magyar történetben. Események folyta-
tásának ez közönséges volna, kétségkívül, de
tekintve annak, a mi volt, kezdetnek, nagysze-
rû, dicsõ. Nehezebb a gyermekeknek az elsõ
lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni
a meglett embernek.

LAPOK PETÕFI SÁNDOR 1848-AS NAPLÓJÁBÓL
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Horváth Lászlóné Veller
Margit mintegy egy évtize-
de ragadott elõször ecse-
tet, azóta kitartóan alkot,
leginkább saját szórakoz-
tatására. Tehetségét sok-
sok szemrevaló akrill fest-
mény õrzi, melyek egyre
csak gyarapodnak. 

Elsõ találkozásunkkor
kiderült: állatszeretõ em-
ber, hiszen otthonos csa-
ládi fészkét kutyusokkal,
papagájokkal, házának
udvarát pávákkal osztja
meg. Takaros otthonába
vezet, közben kedves han-
gon terelgeti a három
négylábút a szoba mele-
gébe. Csupa árulkodó jel a falakon: a
festmények legtöbbjét maga készítet-
te. 

A már nyugdíjas éveit töltõ bábolnai
alkotó igazgatási fõelõadóként dolgo-
zott a Bábolnai Polgármesteri Hivatal-
ban. Akkori munkatársa, Vaski Alida te-
relte az amatõr képzõmûvészet irányá-
ba, biztatta, bátorította, mondván: gya-
korlat teszi a mestert. A festészet szo-
ros kapocs lett kettejük közt. A bábol-
nai alkotó elsõ eszközeit is Alida irány-
mutatásával közösen vásárolta meg. 

– Itthon egyetlen épkézláb eszköz
sem volt, esetleg egy-egy festõpemzli,
ami tudjuk, nem ilyen célokra való.
Akrillal alkottam a legelsõ próbálkozá-
saimat. Elsõ mûveimnek nagyon örül-
tem, ezek 2004 táján születtek. Szá-
mos könyvet megvásároltam, melyek
kiváló idegenvezetõim voltak. Azt
azonban látom, hogy az azóta eltelt
idõszakban, sokat fejlõdtem – magya-
rázta, majd azt is elárulta, hogy alkotá-
sait legtöbbször kiválasztott fotók alap-
ján festi meg. Ha szép tájat lát, – amit
Bábolnán nem túlzottan kell keresni –

akkor igyekszik lefotózni, majd keze
nyomán is megörökíteni. Az is elõfor-
dult már, hogy Munkácsy mûvét má-
solta, ezt legfõképpen a technikai fejlõ-
dés érdekében tette.

Bábolna festõien szép környezete is
gyakran megihlette. Egyik, már debü-
táló kedvence, A templomkanyar télen
címû alkotása lapunkban is megjelent
már, de a mûvet a helyi alkotóknak
évente bemutatkozási lehetõséget kí-
náló Kukoricafesztivál nyitányára szer-
vezett kiállításokon is láthatták már a
helyiek. 

– Délelõtt a konyhában, délután a
nappaliban festek, kihasználva a helyi-
ségek naposabb részeit vándorlok a
festõállvánnyal a lakásban. Kapkodni
nem szeretek, ezért csak akkor fogok
munkába, ha tudom, lesz elég idõm az
alkotásra. Bár mûveimet gyakran félbe
kell hagynom, egy idõ után újra elõve-
szem és csiszolgatom õket. Elégedett
mégsem lehetek soha – meséli, mutat-
va az ablak mellett álló festõállványon
pihenõ mûvét, melyen fátyolos napsü-
tésben delelõ tehenek szemléik a víz

tükrét. Az egyszerû tájké-
pek nem hozzák túlzottan
lázba, képein a zöldellõ le-
veleken és fákon túl mindig
kell, hogy állatok is legye-
nek. Részletekbe menõ,
aprólékosan kidolgozott
tájképei emiatt nagyon
mozgalmasak, élettel
teliek.

Családja, férje, lányai tá-
mogatják mindenben. Jog-
gal örülhetnek, hiszen
amellett, hogy hasznosan,
önmegvalósítással telnek a
nyugdíjas esztendõk, az el-
készülõ mûvek látványa
õket és másokat is gazda-
gítják. Mint megtudtuk,

olyan is akadt már, hogy a szomszéd
kérésére festett életképet, olykor még
portrét is. Önálló kiállítása még nem
volt.

Csak akrillal dolgozott eddig, mint
mondta, az anyag találta meg õt, mint
fogalmazott, az olajfestéktõl fél. 

Miközben festési szokásairól, mód-
szereirõl mesél, a családi ház felsõ
szintjére vezet, ahol egymás hátán so-
rakoznak az alkotások. Tájképek, csa-
ládi portrék, vallási témájú festmények,
mûvek lovakról, madarakról és néhány
fantáziamû. 

Meséli, hogy a folyamatos önképzés
híve, ezért bújja a szakkönyveket és a
világhálót is. Következõ, tervezett té-
máját is itt találta. A fekete-fehér fotón
egy cigány-tábor. A formák és alakok
lefestése nagy kihívást jelentenek szá-
mára. Aprólékos és izgalmas alkotó-
munka eredménye a színtelen világot
színbe borítani egyetlen festõecsettel,
árulja el a belsõ indítékot.

Horváth Lászlóné Veller Margit – töb-
bi festményét látva – bizonyára erre is
majd sikerrel vállalkozik.

SOROZATUNKBAN: BÁBOLNAI ALKOTÓK

HORVÁTH LÁSZLÓNÉ VELLER MARGIT
„A valóság se nem szép, se nem csúf, se nem rossz, se nem jó, sõt, értelme sincs semmi, amíg mi mûvészek

értelmet nem adunk neki, ihlettel, látomással, lelkünk teremtõ erejével szépséget, igazságot és jóságot nem
lehelünk belé.” Ottlik Géza

Újonnan induló sorozatunkban hónapról hónapra bemutatunk egy bábolnai alkotót: a helyi kulturális élet fontos
szereplõibõl válogatva. Olyan embereket, akik Ottlik Géza szavai nyomán értelmet adnak a valóságnak a mi váro-
sunkban. 

EGY ALKOTÁS SOSEM KÉSZÜL EL VÉGLEG

www.btv.hu Keresse a www.btv.hu weboldalt. www.btv.hu
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Folyamatos akciókkal várjuk 
fürdõszoba és csempe szaküzletünkbe,
ahol kellemes környezetben, udvarias

kiszolgálás mellett válogathat!

Nagyigmánd, Kossuth L. u. 9.
Nyitva tartás:

Hétfõtõl péntekig 8.30–17.00, szombaton: 8.30–12,00
Telefon: 06-30/667-57-24

OOllaasszz,,     ssppaannyyooll ,,     lleennggyyeell
ccsseemmppéékk    ééss    ppaaddllóóllaappookk,,

ssaarrookkkkááddaakk,,
zzuuhhaannyykkaabbiinnookk,,     

sszzaannii tteerreekk
sszzéélleess    kkíínnáállaattaa!!

TTTTööööbbbbbbbb    mmmmiiiinnnntttt     111100000000    fffféééélllleeee    
KKKKAAAAIIIINNNNDDDDLLLL    llllaaaammmmiiiinnnnáááállll tttt     ppppaaaarrrrkkkkeeeetttt ttttaaaa,,,,     

iiiippppaaaarrrr iiii     mmmmiiiinnnnõõõõssssééééggggbbbbeeeennnn!!!!
33331111,,,,     33332222--eeeessss    kkkkooooppppáááássssáááállll llllóóóóssssáááággggggggaaaallll ,,,,     

8888,,,,     8888....5555,,,,     11110000    ééééssss    11112222    mmmmmmmm    vvvvaaaassssttttaaaaggggssssáááággggggggaaaallll ,,,,     
11115555,,,,     22220000,,,,     22225555    éééévvvv    ggggaaaarrrraaaannnncccciiiiáááávvvvaaaallll     

aaaa    kkkkooooppppóóóó    ffffeeeellllüüüülllleeeetttt rrrreeee....

Díjtalan házhoz szállítás!

Fürdõszoba szaküzlet
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1848. MÁRCIUS 15-én Pesten vér
nélkül gyõzött a forradalom, de gyõzel-
mének gyümölcse a március 15-ét kö-
vetõ egy hónapban érett be, amikor a
Kossuth által kidolgozott felirati követe-
lésekbõl a magyar országgyûlés létre-
hozta az áprilisi törvényeket, és kine-
vezte az elsõ magyar felelõs kormányt.
A 31 törvény révén hazánk maga mö-
gött hagyhatta a feudalizmust, lerak-
hatta a modern Magyarország alapjait.
Széchenyi a következõképp összegez-
te az eseményeket:

„…Az én politikám biztos volt, de
lassú, Kossuth egy kártyára tett min-
dent és legalább idáig annyit nyert a
hazának, mint amennyit az én politi-
kám tán 20 év alatt bírhatott volna elõ-
állítani! Ha reactio nem történik és
több lesz bennünk a hazafiság, mint az
irigység s több a polgári erény, mint
dicsvágy, én biz’ azt hiszem, lesz még
a magyarbul valami s pedig sok!”

Sajnos 1848 tavaszán és nyarán a
nagyhatalmak sorra eltiporták az euró-
pai forradalmakat, és 1848 júliusára az
osztrák udvar is visszanyerte erejét.
Támogatni kezdte a magyarok ellen
fellépõ és önállóságot követelõ szerb
és horvát erõket, bár Jellasics horvát
bán 1848 õszén indított támadását
szeptember 29-én Pákozdnál hazánk
még vissza tudta verni.

Az osztrák császári udvar 1848
õszén döntötte el, hogy bár Magyaror-
szágon a forradalom gyõzött, és az
uralkodó elfogadta az új törvényeket,
sõt beiktatta a magyar kormányt is,

mégis le fogja rombolni az eredmé-
nyeket, és az országot vissza fogja
kényszeríteni a forradalom elõtti kiszol-
gáltatott és elmaradott helyzetébe.

1848 december 2-án az osztrákok
lemondatták a magyar kormányt kine-
vezõ és a magyar forradalmat elfoga-
dó V. Ferdinándot, és helyére az alkut
nem ismerõ ifjú Ferenc Józsefet ültet-
ték, majd megindították támadásukat.
Windischgratz  herceg célja Pest-Bu-
da, majd Debrecen elfoglalása volt, hi-
szen a kormány és hivatalai oda köl-
töztek. E támadás kapcsán kerül tele-
pülésünk, Bábolna is az események
sodrába. 1848. december 28-án ütkö-
zet zajlik itt Ottinger  császári lovas-
dandárnok, és Görgey Artúr csapatai
között. A hagyomány szerint ez az
összecsapás  a Mészáros útnak a bá-
bolnai és a farkaskúti majorok közötti
területén folyt. A rövid ütközet során
teljes vereséget szenvedtünk. Az oszt-
rákok Budát elérve megállnak. Majd
1849 februárjában Kápolnánál szintén
vereséget szenvedünk. Ennek követ-
kezménye lesz, hogy az ifjú császár ki-
adja az olmützi alkotmányt, amely
alapján hazánkat a birodalom tartomá-
nyának tekinti. Válaszul Bem felszaba-
dítja Erdélyt, gyözelmet gyözelemre
halmozunk a dicsõséges tavaszi had-
járat során, és Kossuthék Debrecen-
ben kiadják a Függetlenségi Nyilatko-
zatot, ebben kimondva a Habsburg-
ház trónfosztását.

A  szabadságharc 1849. augusztus
13-án a világosi fegyverletétel napján

sajnos mégis elbukott. Elbukott, mert
hazánknak nem csupán egy elnyomó
nagyhatalommal, hanem egy szövet-
séggel kellett szembenéznie. Az Auszt-
ria, Poroszország és Oroszország közt
1815-ben megkötött Szent Szövetség-
gel, melyet a forradalmak közös elnyo-
mása hívott életre.

Oroszország kisegítve szövetséges
társát hatalmas túlerejével legyõzte az
addigra már kivérzett és hat hónapja
hadban álló, legyengült magyar had-
sereget. 1849. október 6-án Aradon 13
magyar honvédtábornokunkat végez-
ték ki igazságtalanul és jogtalanul, illet-
ve az ezt követõ hónapokban további
120 szabadságharcost fosztottak meg
életétõl. A szabadságharc elbukott és
Magyarország még 18 évnyi elnyo-
mást volt kénytelen elviselni, amikorra
végre kiegyezhetett nyugati szom-
szédjával.

A forradalmi eredmények azonban
megmaradtak, a modern Magyaror-
szág alapjait március 15-én lerakhat-
tuk. Hazánk bebizonyította a világnak:
képes az összefogásra, képes arra,
hogy egyszerre két nagyhatalommal
harcolva is megalkossa önállóságának
alapjait. A világ megismerte népünk
küzdeni akarását. Magyarország 1848.
március 15-én az összefogásról, a küz-
deni akarásról, az önzetlenségrõl tett
tanúbizonyságot.

Ma is ugyanazon értékekre van
szükségünk, és ezek közt a legfonto-
sabb az összefogás. 

Összeállította: Veresné Sz. M.

165 ÉVVEL EZELÕTT KEZDÕDÖTT

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
és KOSZORÚZÁS BÁBOLNÁN,
az 1848-as FORRADALOM és

SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE 
2013. MÁRCIUS 15-ÉN

15 órakor ÜNNEPI MÛSOR, MEGEMLÉKEZÉS – Ünnepi beszédet mond: Bierbauer Imre alpolgármester
Közremûködõk: Anonim Drámacsoport – Helyszín: SZABADIDÕKÖZPONT

kb. 16.00 órakor KOSZORÚZÁS
Közremûködõk: Cseperedõk Néptánccsoport – Helyszín: RÉGI TEMETÕ

kb. 16.20 órakor KOSZORÚZÁS
Közremûködõk: Bábolnai lovas harsonások – Helyszín: HÕSI KAPU

kb. 16.40 órakor KOSZORÚZÁS – Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ

(Az emlékmûhöz kb. 16.30 órakor indul az autóbusz a Hõsi Kaputól)
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A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat és a Hidaskürti Ifjúsági
Szervezet Önkormányzata nagy fába
vágta a fejszéjét. 2012 nyarán pályáza-
tot adtak be a Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzati Társaság felhívására, mi-
szerint szeretnék Bábolnán megren-
dezni 2013-ban a gyermekönkormány-
zatok országos találkozóját. A pályázat

sikeres volt, és elnyerték a rendezés
jogát. A találkozó témája a magyar
parlament modellezése lesz, amire
elõreláthatóan több mint 170 fiatal ér-
kezik városunkba 2013 júliusában. 

Az országos találkozó elõkészületeit
2013. február 20-24-ig tartották Bábol-
nán 35 fiatal részvételével. A bábolnai
és hidaskürti fiatalok logisztikai kép-

zésben részesültek, hogy majd minél
jobban helyt tudjanak állni a csoportok
ellátásában és koordinálásában. A lo-
gisztikai képzésen kívül a fiatalok részt
vettek a leendõ bizottságvezetõk és a
média munkacsoport képzésén is. A
média munkacsoport munkája különö-
sen aktív lesz az elkövetkezendõ hóna-
pokban, és továbbra is szívesen várják
a lelkes jelentkezõket, akiket érdekel a
fényképezés, a videó-készítés és az új-
ságírás világa. További információ az
alábbi linken olvasható: http://gyiot.hu/
modell-ifjusagi-parlament/media.

Szeretnék köszönetet mondani az
elõtalálkozó sikerességéhez való hoz-
zájárulásért: az Ötösfogat étteremnek,
az Imperiál Hotelnek, a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Is-
kola és Kollégiumnak és a  Bábolnai
Szabadidõközpontnak. 

Bízom benne, hogy júliusban sok
szeretettel fogja fogadni a város lakos-
sága a sok fiatalt, akik lendületesség-
gel és vidámsággal töltik majd meg az
utcákat, tereket. P.L.

Manapság minden fillér számít, min-
den egyes kiadott forintunkra egyre
jobban oda kell figyelni a napi bevá-
sárlástól kezdve a rezsiköltségekig. Így
van ez a vízfogyasztással is, de talán
nem is tudjuk, hogy egyszerû és meg-
fizethetõ eszközökkel is jelentõsen
csökkenthetõ a víz- és csatornadíj – le-
gyen szó akár az otthonunkról, akár
közintézményeinkrõl.

Az úgynevezett átfolyásszabályozók
használatával ugyanis drasztikusan
csökkenthetõk a csapok, WC-k vízfel-
használása. Míg egy hagyományos
csap 12-18 liter vízmennyiséget enged
át percenként, addig a modern vízta-
karékos átfolyásszabályozók mindezt
változatlan komfortérzet mellett per-
cenként akár 2-8 liter/percre is lecsök-
kentik, miközben komoly átalakításra
nincs szükség. 

Figyelembe véve közintézményeink
jelentõs vízfogyasztását, önkormány-
zatunk idén februárban megrendelte
az energiatakarékos vízadagolók fel-
szerelését az ÖkoEnergia Program
Kft.-tõl, mely a német R. C. Mannes-
mann cég víztakarékos termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalma-

zója. Ennek keretében közel 600 ezer
forint összköltséggel több, mint 150
csap, zuhany és WC vízfogyasztását
csökkenthetjük drasztikusan. Az ala-
csonyabb vízfogyasztásnak köszönhe-
tõen évente így több mint 250 ezer
forinttal csökkenhet intézményeink víz-
díja, miközben a csatornadíjnál is kö-
zel hasonló nagyságrendû megtakarí-
tás érhetõ el. Így az elõzetes számítá-
sok szerint a beruházás várható meg-
térülési ideje 1-1,5 évre tehetõ, a meg-
takarítás pedig hosszú távon és folya-
matosan jelentkezik.

Az energiatakarékos vízadagolók
felszerelése ugyanakkor otthon is reá-
lis megoldás lehet, hiszen egy család
10 ezer forintos beruházással közel 30
százalékkal csökkentheti a kifizetett
víz- és csatornadíjakat, ami éves szin-
ten jelentõs megtakarításnak mondha-
tó. 

Emellett nem szabad arról sem
megfeledkezni, hogy a meleg víz átla-
gosan a teljes vízfogyasztás 1/3-át te-
szi ki, így a fel nem használt meleg víz
elõállítási költsége is megtakarításként
jelentkezik a gázszámla csökkenésé-
ben.

GYÖK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ JÚLIUSBAN

MINDEN CSEPP SZÁMÍT FÉMLOPÁSOK KORA
Még mindig jó üzletnek számít a

fémlopás annak ellenére, hogy az
ide vonatkozó szabályok szigorúak,
a hivatalos fémgyûjtõ vállalkozáso-
kat rendszeresen ellenõrzik. A rend-
õrség napi szinten átlagosan mint-
egy két tucat fémlopásról kap beje-
lentést országszerte, a kár milliár-
dos nagyságrendû. A rendõrség
szerint az elkövetõk közt megtalál-
hatók a fémlopásra berendezkedett
profi bûnözõk, de alkalmi tolvajok-
kal is akad dolguk. 

Bábolnát sem kímélik a színes-
fémben utazók. Több cégnek is
okoztak már komoly károkat megle-
petésszerûen. Legutóbb a nyomda
villanyvezetékeit vitték el, melynek
kapcsán nem az effektív anyagi kár
a jelentõs, hanem a termeléskiesés,
valamint az újraszerelés költségei
érik el a milliós nagyságrendet. Ar-
ról nem is beszélve, hogy az életé-
vel játszik, aki az elektromos veze-
tékeket abajgatja. Tavaly egy bábol-
nai illetõségû tolvaj a nagyfeszült-
ségû kábelt akarta levágni az osz-
lopról, melybe kis híján belehalt,
egész életére rokkant marad.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 17. – Böjt ötödik vasárnapja 11 óra
MÁRCIUS 24. – Virágvasárnap 11 óra
MÁRCIUS 31. – Húsvétvasárnap (Úrvacsora) 11 óra
ÁPRILIS   1. – Húsvéthétfõ 11 óra
ÁPRILIS   7. – Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁRCIUS 17. Vasárnap 15 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Március 17-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 5. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Március 24-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Virágvasárnap 10.45 órakor szentmise
Március 28-án csütörtökön 17 órakor szentmise
Nagycsütörtök (Utolsó vacsora) 
Március 29-én pénteken 17 órakor igeliturgia
Nagypéntek (Jézus Krisztus halála)
Március 30-án szombaton 20 órakor szentmise
Nagyszombat (Jézus feltámadása) Ácsi katolikus templomban
Március 31-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Húsvétvasárnap 10.45 órakor ünnepi mise
Április 1-jén hétfõn 10.20 órakor zsolozsma
Húsvéthétfõ 10.45 órakor ünnepi mise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Babamentõ inkubátor 0-24 óra

Gyõr Vasvári Pál u. 2/4
(Pláza felõl, a kórház elõépületében. Parkoló van.)

Családon belüli erõszak, kiszolgáltatott helyzet, 
bántalmazás, megalázás
Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat
80/20-55-20 (ingyenes)

Ingyenes jogsegélyszolgálat 34/512-790
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata, Jogi Segítségnyújtó Osztály
Tatabánya, Népház u. 12.    Dr. Szalay Zoltán

NANE Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak ellen 
80/505-101 (ingyenes) www.nane.hu
Bántalmazott nõk és gyerekek részére 18-22 óráig

Polgárõrség Egyesület Bábolna
közbiztonságot érintõ események 0-24 óra
Sáhó András elnök 30/621-0215
Nagy Károly tag, településgazda 30/986-8287

EMLÉKÉT
MEGÕRIZZÜK

Bálint Tivadarné Pozsgay Erzsébet sokak tanító-
ja, segítõje, támogatója volt. A köztiszteletben álló
pedagógust, Bábolna Város elismerésével kitünte-
tett tanítót március elsején kísérték utolsó útjára
családtagjai, rokonai, tanítványai, ismerõi. 

Bálint Tivadarné kilencedik pedagógus volt Bá-
bolnán, több mint negyven évig tanított a helyi is-
kolában, pályája során sok bábolnait okított a betû-
vetésre, sokakat kalauzolt a számok világában,
mindamellett, hogy elhivatott pedagógusi akarattal
tanított emberségre, tisztességre és kitartásra.
Több mint negyven évi lelkes pedagógusi munká-
ja során több generáció nevelésében közvetítette
az erkölcsi értékeket.

Erzsi néni tavaly februárban kitüntetése kapcsán
elmondta: életének legszebb idõszakai az osztály-
fõnöki évek voltak. Mert hiába volt nyugdíjas immár
1985 óta, a vasdiplomás tanítót még a nyugalom
éveiben is a tanítás emléke éltette. Vallotta: a tisz-
teletet az õszinteséggel lehetett kivívni. „Ha egy
pedagógus magasra helyezi a személyét, megne-
hezíti a saját és a tanítványai életét is, eredményte-
lenné teszi a nevelést. Arra vagyok igazán büszke,
hogy olyan tisztességes hétköznapi emberek ke-
rültek ki kezem alól, akik becsületes munkával ke-
resik a kenyerüket – fogalmazott éppen egy esz-
tendeje. 

Akkor sem számított a kitüntetésre! Mint mondta,
számára a legnagyobb elismerés tanítványai bol-
dogulása. Éltessék emlékét továbbra is ezért mind-
azok, akik szerették és tisztelték a bábolnai tanítót. 
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SZERETNE + PÉNZT?
72.000 Ft/év/fõ állami támogatást?
1.500 Ft/3 hó autóbiztosítást?
Ajándék 5.000–20.000 Ft-ot 

megtakarításához?
5%-al csökkenõ lakásbiztosítást akár 

1000 Ft havi díjtól?
600.000 Ft temetési szolgáltatást?
Ingyen lakásbiztosítást, ha beteg 

vagy munkanélküli?
Kutyabiztosítás + 100 Ft

Érdeklõdjön a 06-20/417-6756-os számon,
vagy a Bábolna, Nagyváthy u. 17-ben

MINÕSÉGI TÛZIFA ELADÓ
– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)
– Fûrészpor értékesítése

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

Tel.: 06-30-711-0821

NAKOR
KFT.

KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Építési törmelék szállítása, átvétele elhelyezése
Veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítás

Kommunális, lom, építési és ipari hulladékszállítás
Épületek bontása, tereprendezés, gépi földmunkák

Töltõsóder, sóder, homok, zúzottkõ szállítás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

34/540-454    30/947-8211
RENDELÉSFELVÉTEL:  H-P.  7.30 – 15.30 ÓRÁIG

TERMELÕI AJÁNLAT
BEVEZETÕ ÁRON,

ÁPRILIS 13-ÁN
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) 440 Ft/kg
Friss vagy elõhûtött, 

konyhakész csirke: 740 Ft/kg
Érdeklõdés, elõjegyzés, megrendelés,

bõvebb felvilágosítás 

Ács Fõ u. 17. sz. alatt 

vagy a 20/9-150-343 telefonszámon

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

Herczeg Róbert õstermelõ

Komáromi Járási Hivatal 
bábolnai kirendeltsége 
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 7:30–16:30
Kedd, szerda csütörtök: 7:30–16:00
Péntek: 7:30–12:30

Helye: Polgármesteri Hivatal Bábolna,
földszint balra az okmányiroda mellett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki a 

BÁBOLNAI FÓRUM FÕSZERKESZTÕ
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 05.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr.
Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-000-as tele-
fonszámon. A teljes pályázati felhívás letölthetõ a
www.babolna.hu honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki a 

BÁBOLNA TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
ÜGYVEZETÕ munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr.
Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-000-as tele-
fonszámon. A teljes pályázati felhívás letölthetõ a
www.babolna.hu honlapról.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Szilágyi Norbert falugazdász 
minden kedden 12.30–15.00 várja az

ügyfeleket 
az Okmányiroda ügyfélszolgálatán!

Tel.: 70/436-33-24
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Már az újonnan igazolt játékosokkal
felvértezve játszott több edzõmérkõ-
zést csapatunk. Ennek megkoronázá-
saként a sportcsarnokban négy társa-
ság részvételével szervezett labdarú-
gótornát Szilágy Ágnes, a létesítmény
gondnoka. Õrsújfalu, Ete, Szend és
Bábolna felnõtt csapatai mérték össze
erejüket és bizonyították a téli felké-
szülés eredményét. Úgy tûnik, a mi fo-
cistáinknak sikerült legjobban az ala-
pozás, mert õk nyerték a tornát min-
den mérkõzésüket gyõzelemmel zár-
va. Második az Õrsújfalu csapata lett,
õk a Bábolna SE labdarúgóinak rend-
szeres edzõpartnerei, jóbarátai. A kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára a

bajnoki pontversenyben is ellenfél Ete
gárdája állhatott fel, negyedikként pe-
dig sportrendezvényeink rendszeres
és lelkes résztvevõi, a szendiek végez-
tek. Két különdíjat is kiosztottak a szer-
vezõk. A legjobb kapusnak járó kupát
a hazai csapat hálóõre, Horváth Ádám
vihette haza, a gólkirályi címmel pedig
az eteiek kiválósága, Gyüszi Levente
dicsekedhet. Ez alkalommal egy-egy
éremmel jutalmazták minden résztve-
võ csapat legjobbját is. Bábolnáról
Horák Zsolt, Õrsújfaluból Skarnyik Dá-
vid, Etérõl Tóth Hunor, a szendiek kö-
zül pedig Szabó Ferenc érdemelte ki
az elismerést.

TEKE NB II 

JÓ ÚTON AZ ÁLMOK
MEGVALÓSÍTÁSA FELÉ
NB II-es tekecsapatunk a moz-

galmas téli felkészülési idõszak
után megkezdte tavaszi bajnoki
mérkõzéseit. Február 9-én Sop-
ronba látogattak a Scarbantia
együtteséhez. Tekézõink bizakod-
va utaztak a hûség városába, ám-
bár ezen a pályán még nem sike-
rült gyõzniük. Ezúttal is a papírfor-
ma érvényesült, legényeink 7:1
arányú vereséget szenvedtek.

Következõ szombaton már a ha-
zai pálya elõnyét élvezhették teké-
seink. Szintén soproni ellenféllel
hozta össze õket a sors, ezúttal a
középmezõnyhöz tartozó Turris
gárdája látogatott Bábolnára. Já-
tékosaink egy pillanatra sem csil-
lantották fel ellenfelükben a re-
mény sugarát, meggyõzõ játékkal
6:2-es gyõzelemmel zárták a talál-
kozót.

Tekecsapatunk legutóbbi mér-
kõzését február 24-én játszotta
Gyõrben a Komszol együttese el-
len. Hatalmas küzdelemben az
utolsó pillanatig nyitott találkozón
legényeink bravúros 5:3 arányú
gyõzelmet értek el. Így már csak 3
pont hiányzik ahhoz, hogy utolér-
jék a listavezetõ Herend gárdáját
és átvegyék a vezetést.

LAPZÁRTA UTÁN:
TEKE NB II. március 2.

Bábolna SE – Csór T-T FC 7:1
(3128:3058) 

Balogh István 524 fa, 1 csp., Torma
József 524 fa, 1 csp., Mogyorósi
Balázs 522 fa, 1 csp., Barányi Fe-
renc 502 fa, 0 csp., Balom Sándor
530 fa, 1 csp., Szilágyi András 526
fa, 1 csp.

Ifi 3:0 (516:480)
Körmendi Imre 516 fa, 1 csp.

LABDARÚGÁS 
megyei elsõ osztály március 3.

Felnõtt mérkõzés:
Környe SE – Bábolna SE 0:3

U19 mérkõzés:
Környe SE – Bábolna SE 0:4

Az ovifocisták is farsangoltak. Edzésükön Ági néni, a sportcsarnok gond-
noka lepte meg õket álarccal, lufival, no meg ízletes tortával.

FELKÉSZÜLÉSI LABDARÚGÓTORNA
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A Komárom-Esztergom Megyei
Labdarúgó Szövetség számára fon-
tos a labdarúgás utánpótlásának
kérdése. A téli holtszezonban min-
den korosztályt megmozgat, terem-
tornákat szervez, hogy így is elõse-
gítse a fiatal focisták minél jobb fel-
készítését a bajnoki szezonra. Bá-
bolna sportcsarnoka is helyet bizto-
sított több korosztály selejtezõinek,
majd az U14-esek és U19-esek dön-
tõjét rendezték településünkön.

A serdülõ korosztályban voltunk
érintettek, õk február 24-én küzdöttek
a helyezésekért. Nagy Ferenc tanítvá-
nyai meglepetéssel szolgáltak meste-
rük számára is, hiszen azon túl, hogy a
megye legjobbjai közé verekedték ma-
gukat, a döntõben ezüstéremmel fe-
jezték be a teremtornát.

Már a selejtezõk során sem volt tel-
jes a csapat, hiszen mezõnyjátékost
kellett például kapuba állítani, sõt, sok
a 14 évesnél fiatalabb játékos az
együttesben. Ennek ellenére remekül
küzdöttek a gyerekek, és ahogy edzõ-
jük fogalmazott, a döntõben különö-

sen mélyrõl jöttek fel. Az elsõ meccse-
ket gyengén, két vereséggel kezdték,
aztán talpra állt a társaság. Két gyõzel-

met arattak, mellyel a második helyre
küzdötték fel magukat. 

Hantos Péter

Március 3-án a focikedvelõk legna-
gyobb örömére elkezdõdik – mire la-
punk megjelenik, már elkezdõdött – a
megyei elsõ osztályú labdarúgó-baj-
nokság tavaszi szezonja. A Bábolna
SE januárban kezdte el téli felkészülé-
sét edzésekkel, felkészülési mérkõzé-
sek garmadájával és teremtornán való
részvétellel. Focistáink kissé lemarad-
va a tizenkettedik helyrõl várják a foly-
tatást, de télen jelentõsen megválto-
zott a csapat összetétele. Néhányan
távoztak az együttesbõl, illetve abba-
hagyták az aktív labdarúgást, viszont a
szakosztály vezetése jelentõs vérfrissí-
tést hajtott végre.

Sajnos sokan távoztak az együttes-
bõl. Bíró Ákos befejezte bábolnai lab-
darúgó pályafutását, úgyszintén Dö-

mötör József és Szedlacsek Sándor is.
Utóbbi egészségügyi problémái miatt
kénytelen szögre akasztani cipõjét,
Dömötör pedig egyszerûen abbahagy-
ta a labdarúgást. Bérczi Balázsra sem
számíthatnak ezután kapusként, õ
azonban szívesen jár majd néhány
edzésre, ezzel tovább segítve a csapat
munkáját. Szabó Richárddal és Már-
kus Józseffel sem találkozhatunk a
csapatban, õk Banára igazoltak.

A szakvezetõk aktivitásának köszön-
hetõen a távozók helyére sikerült meg-
felelõ játékosokat találni. Második ka-
pusnak Halasi Zsoltot igazolták, aki
eddig Környén védett. Horák Zsolt te-
hetséges, fiatal középpályás, õ Ászár-
ról érkezett, Lanczendor-fen Attila pe-
dig Töltéstaváról igazolt Bábolnára tá-

madó középpályásként. Szintén kö-
zéppályán fog játszani feltehetõen irá-
nyítóként Lõrinc Lóránt, aki szlovák NB
III-as bajnokságban szerepelt eddig,
végül pedig a támadósort erõsíti Kukor
Dávid Bõnyrõl, õ fiatal, jól képzett lab-
darúgó, a Gyirmót csapatában tanult
focizni. 

Együttesünk március 3-án
Környén kezdi a tavaszi szezont,
majd szintén idegenben Bana ellen
folytatják. Aztán szünnap következik,
majd március 24-én még mindig ide-
genben, a Zoltek Nyergesújfalu ellen
mérkõznek. Március 31-én láthatjuk
elõször hazai pályán játszani focistáin-
kat, akkor az Ács gárdáját fogadják.
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Álló sor, balról: Nagy Ferenc (edzõ), Valkó Gergõ, Németh Dávid, Csillag Levente, Janus
Martin, Takács Kornél. Térdelnek: Valkó Miklós, Klestenitz Ádám, Hermann Márkó,
Marcinkó Bálint, Szele Csaba, Janus Márk. A selejtezõ mérkõzéseken játszottak, 

de a képen nem láthatók: Bujáki Bálint, Magashegyi Balázs, Soós Gábor.


