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Bábolna önkormányzata sem maradt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjából. A
Bábolnai Általános Iskola udvarán megépült pálya avatójára március 22-én került sor. Az ünnepségen Dunai Antal
olimpiai bajnok, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki tanácsadója és Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója
is megjelentek Popovics György megyegyûlési elnök és
dr. Horváth Klára polgármester mellett. A pályaépítési
programmal elnyert forráshoz a városnak mintegy négy és
fél millió forinttal kellett hozzájárulnia, hiszen a hetven százalékos támogatási forráshoz harminc százalékos önrészt
kellett biztosítania. Az új sportlétesítmény kétségtelenül a
város sportolási lehetõségeit bõvíti. Popovics György megyegyûlési elnök elmondta, a pálya használatára nagyon
oda kell figyelnie a városnak. Óvni és vigyázni kell az új létesítményt, hogy minél hosszabb ideig szolgálni tudja a
sport, a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés ügyét. A mûfüves pálya megépítését kezdeményezõ képviselõ azt is
elmondta, elsõdleges cél, hogy az új pályát az iskolások –
akár az iskolai tanrendben is - és az óvodások is használhassák, a sportegyesület berkeiben folyó komoly szakmai
munka mellett. A polgármester beszédében elképzeléseire is kitért. Mint elmondta, a város további fontos lépése-
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ket is tervez, hogy támogassa az egészségmegõrzést, a
tömegsportot. A sportcsarnok melletti területen a fiataloknak BMX-pályát építenek, amit reményeik szerint már a
májusi gyermeknap alkalmával felavathatnak. A tervekben
teniszpálya és horgásztó kialakítása is szerepel.
Dunai Antal - ki maga is a grundon kezdte - a pálya avatóján elmondta, a létesítmény megléte mellett nagyon fontosak a tehetségek, akik képességeik és kitartásuk révén
élsportolókká válhatnak. – A magyar labdarúgásban ma
nincsenek akkora nagy egyéniségek, nevek, mint egykor
például az Aranycsapatban, ezért fontos a jövõ sportolóinak kinevelése. A focira nagy igény van, de pillanatnyilag
még várnunk kell arra, hogy kinevelõdjön, megerõsödjön
egy olyan csapat, amelyik méltóképpen képviseli Magyarországot Európa- és világbajnokságon, vagy akár
olimpián. Véleményem szerint, a sportoláshoz szükséges
feltételek is rendkívül fontosak, nemcsak az élsportban, hiszen a mai modern világ megköveteli az egészségmegõrzést. Az MLSZ eltökélt szándéka a pályaépítés, az utóbbi
esztendõben több százat adtunk át – magyarázta az olimpikon.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a város kis focistái - ha csak rövid ideig is –, de együtt rúghatták a labdát Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgóval.
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Ö NKORMÁNYZATI
Március 28-án a bábolnai képviselõk soros rendes, munkaterv szerint
megtartott testületi ülésük alkalmával határozatképesen ültek a tárgyalóasztalhoz.
Az elsõ napirendi pontban a két ülés
közt történt események beszámolója,
a bizottságok döntései és lejárt idejû
határozatok kerültek terítékre. Az
egyes korábbi döntéseket és történéseket dr. Horváth Klára polgármester
ismertette. Beszélt a március 14-én érkezett ítéletidõrõl és hóhelyzetrõl is,
részletezve a segítségre szorulók érdekében tett önkormányzati-, lakossági, vállalkozói összefogást, a bábolnaiak helytállását. A napirend kapcsán a
polgármester ismét köszönetét közvetítette mindazok felé, akik részt vettek a
nagy próbatételben. A március 15-ei
megemlékezések elmaradtak, a kegyelet koszorúit március 18-án helyezték el a bábolnai emlékhelyeken.

BÁBOLNA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA EBBEN
AZ ÉVBEN IS TÁMOGATJA
A BÁBOLNAI ZENEISKOLÁT
Az önkormányzat a zeneiskola
fenntartójával, a Ritmus Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel kötött szerzõdés
alapján a Bábolna közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ gyermekek zeneiskolai tanulmányaihoz
járul hozzá támogatással, amelynek
összege 2013. évre maximálisan 2
millió 500 ezer forint. A pénzbeli támogatáson túl az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szükséges helyiségeket a felújított iskolában, és vállalja ezen helyiségek rezsi kiadásait. Az önkormányzat idén
márciusban a zeneiskola támogatására 1.424.341 forintot utalt át már.
A más településeken lakóhellyel
rendelkezõ, de a Bábolnai Zeneiskolát látogató gyermekek természetesen nincsenek kizárva a zeneiskolai tanulmányokból, azonban az õ
tanulásukat az önkormányzat pénzeszközökkel a fenntartóval kötött
megállapodás alapján nem támogatja.
A fenntartó által az önkormányzat
részére átadott kimutatás szerint a
Bábolnai Zeneiskolát 94 gyerek látogatja, amelybõl 77 fõ bábolnai, 17
fõ más településrõl jár be.

HÍRADÓ

Mindkét bizottság támogatta az
érettségihez kötött ötven órás kötelezõ
közösségi szolgálattal kapcsolatos regisztráció megvalósítását, így a helyi fiatalok Bábolnán is elvégezhetik azt.
Ezután dr. Horváth Klára polgármester
a márciusi bûncselekményekrõl, közlekedési szabálysértésekrõl számolt
be a rendõrség aktuális beszámolója
alapján.
A továbbiakban arról szavaztak,
hogy a 2013. évben nem kívánnak
közbeszerzési eljárást lefolytatni, azzal
a kiegészítéssel, hogy amennyiben az
év közben olyan beszerzésre kerülne
sor, melyhez közbeszerzést kell lefolytatni a képviselõ-testület újra napirendjére tûzi a közbeszerzési terv elfogadását. A folytatásban az elõterjesztés
szerint elfogadták a Közbeszerzési
Szabályzatot, majd a tavalyi évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzést.
Szót kapott a testületi ülésen a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
beszámolója
kapcsán
Popovics Linda GYÖK polgármester,
aki részletes tájékoztatót tett a képviselõk asztalára, abban összefoglalva az
idei esztendõ célkitûzéseihez szükséges költségkimutatást. A beszámolót
és az ezévi programokat elfogadta a
képviselõ-testület.
Már most megkezdõdik a város
egyik legnagyobb rendezvényének, a
XV. Kukorica Fesztiválnak az elõkészítése. A nagyszabású eseményt szeptember 6-7-ére tervezi az önkormányzat. A képviselõk a rendezvény melegés hidegkonyhai vendéglátói tevé-

kenység ellátására kiírt pályázati hirdetményrõl tárgyaltak és szavaztak.
Az ötödik napirendi pontban a bábolnai grémium is támogatta dr.
Bolehradsky Szilveszter végleges kinevezését a Komáromi Rendõrkapitányság élére, aki jelenleg megbízott
kapitányságvezetõként látja el feladatát.
Törvényi elõírás alapján került sor
utcanevek felülvizsgálatára, emiatt Mezõ utcára változik az eddigi Mezõ Imre
utca. A lakosság számára a lakcímkártya cseréje ingyenes lesz.
A hetedik napirendi pontban pályázati önrésszel kapcsolatos döntéseket
hoztak. A képviselõk a Bábolna Sportegyesület Központi TAO pályázatához
önrészként bruttó 1.563.139 forint öszszeget biztosítottak döntésükkel az általános tartalékkeret terhére sikeres elbírálás esetén. A TAO pályázat egyszerûsített társasági adókedvezményre
irányuló, sporteszköz beszerzésére
vonatkozó kérelméhez a grémium
1.422.429 forintot hagyott jóvá.
A folytatásban azokról a küszöbön
álló felújítási munkákról volt szó, melyek kiadásait az intézmények igényei
alapján a költségvetés már tartalmaz,
de döntöttek be nem tervezett felújításokról is. (bõvebben az 5. oldalon) A
képviselõ-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának
figyelembe vételével úgy döntött, hogy
a Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. a
cégre vonatkozó, az elõterjesztésben
foglalt felújítási munkákat saját költségvetése terhére végezze el.
A következõ testületi ülésre április
25-én kerül sor.

N INCSENEK

TANYAGONDOK ,
MERT ITT A TANYAGONDNOK

Márciusi lapszámunkban kettõs tévedés áldozata lett az új tanyagondnokról szóló írásunk fõhõse. Helyreigazításunkban rácáfolunk a korábbi címre,
hiszen tanyagondok nincsenek, mert itt az új tanyagondnok! Petõcz Krisztián
immár közel két hónapja látja el feladatait. 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 segítése, valamint az ebédek szállítása is a mindennapi teendõk része, de mint
állítja, könnyen boldogul a feladatokkal. Krisztián elmondása szerint, az idõsekkel szívesen elbeszélget, úgy érzi, bizalommal fordulnak hozzá, emiatt
igyekszik megfelelni a bizalomnak és megállni a helyét mindenki megelégedésére. Petõcz Krisztiántól és az érintettektõl elírásaink miatt elnézést kérünk!
www.btv.hu
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GÓRCSÕ ALATT A VÁROST ÉRINTÕ ÜGYEK
Bábolna eredményes évet zárt, gazdasági szempontból a tavalyi esztendõ valódi sikereket tartogatott.
A munkahelyteremtés kapcsán elmondható, hogy erõteljesen nõtt az elfoglalható munkahelyek száma. A településen gazdálkodó társaságok nagy lépéseket tettek elõre az
elõzõ évekhez képest: több cég kapacitásbõvítõ fejlesztéseket hajtott végre és jövõbe mutató felújításokba fogott. A
pozitív irányú fejlõdés kihatott a város életére és az önkormányzat gazdálkodására is – fejtette ki dr. Horváth Klára
polgármester, aki azt is elmondta, a település az elmúlt esztendõben több mint 900 millió forintból gazdálkodott.
Az önkormányzat közmûfejlesztési támogatással igyekszik segíteni az újonnan betelepülõ cégeket. Elmondható,
hogy a vállalkozások környezetérõl, az utak karbantartásáról, a csapadékvíz elvezetésérõl, a közlekedési rend fenntartásáról jó gazda módjára gondoskodik a város, ezzel is
segítve a helyi társaságok termelését. Nemrégiben vállalkozói találkozót is kezdeményeztek a szorosabb együttmûködés érdekében, melybõl akár rendszeres fórum lehet a jövõben.
A polgármester bizakodó, hiszen a helyi cégek többsége
további fejlesztési elképzeléseket dédelget, és az sem utolsó szempont, hogy a társaságok elõnyben részesítik a bábolnai munkaerõt, biztosítva ezzel a helyiek megélhetését.
Idén szabad utat kap több beruházási elképzelés. Az intézmények energia-racionalizálása is megtörténhet pályázati forrással, és a közeljövõ terveiben a szabadidõközpont
és napközi-konyha felújítása is. A törekvések a kiadások
csökkentését szolgálják.
A közigazgatás átszervezésével tavaly markáns átalakulási folyamatokon ment át az önkormányzat. A járási rendszer kialakítása folytán a gyámhivatali és az építésügyi feladatok ellátása januártól már csak Komáromban érhetõek
el, de megmaradt az okmányiroda és Bábolna járási kirendeltségként mûködhet. Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, az építésügyi kérdésekben, problémákban a hivatal munkatársai igyekeznek továbbra is segítséget nyújtani.
A változások közé sorolható, hogy Bana Bábolnával hozott
létre közös hivatalt, mely február 25-tõl mûködik a bábolnai
jegyzõ irányításával. A két település önkormányzata nem olvadt egybe, kizárólag a hivatali munkát érinti az összefonódás. 2014. január elsejétõl a kormány bevezeti és mûködteti a Kormányablakokat. Bábolnán a „háromállásos” okmányirodát váltja majd a Kormányablak négy ügyfélfogadóval. Ennek kialakítása folyamatban van.

– Kardinális és sokáig elhúzódó kérdés volt az iskola
ügye. Sorsát igyekeztünk saját kezünkben tartani. A pedagógusok állami alkalmazottakká váltak, a szakmai munka
irányítása is az állam feladata, de az iskola mûködtetését továbbra is a bábolnai önkormányzat látja el – magyarázta a
polgármester, azt sem kizárva, hogy a jövõben a banai felsõs évfolyamok is itt tanulnak majd.
Bábolna életében fontos szerepet töltenek be a helyi civil
szervezetek, melyek az utóbbi esztendõben igen megszaporodtak. Említhetõ akár a a Bábolnai Íjászok Baráti Egylete, a Cseperedõk néptánccsoport, a Helytörténeti Klub, a
Horgászegyesület, az Ölbõi Hobbikert Egyesület, a Kézimunka Klub, a Mérföldkõ Turisztikai Csoport, a Rákóczi
Szövetség helyi szervezte, a Vöröskereszt helyi csoportja.
Ezek a szervezetek nemcsak a helyi közösségi életet felrázó szabadidõs tevékenységek miatt fontosak, hanem mert
segítik a lakossági kommunikációt is.
Dr. Horváth Klára polgármester arra is rávilágított, hogy
Bábolnát hagyományosan sportszeretõ emberek lakják. A
legnagyobb tömegeket megmozgató sportág a labdarúgás, nem véletlen tehát az sem, hogy megépült a település
új mûfüves pályája az általános iskola udvarán.
– Az önkormányzat erején felül igyekszik támogatni a
sport ügyét. Minden igényt kielégítõ a sportellátottságunk,
és folyamatosan pályázunk, hogy egyesületeink a lehetõ
legjobb felszereltséggel élhessék át a sport örömeit. A labdarúgás mellett a többi sportág területén sem kell szégyenkeznie a városnak: NB II-es TEKE-csapatunk az NB I-be jutásért küzd, a nõi kézilabda csapat megyei elsõ osztályban
játszik, sakkozóink és futóink is eredményesek. A Bábolnai
Sportegyesületet az önkormányzat évi hatmillió forinttal támogatja egyéb juttatások mellett. A tömegsport népszerûsítéséért is sokat tesz a helyi vezetés. A jövõben fiataljainkat
egy BMX-pályával lepjük meg, de terveink szerint teniszpályát is létesítünk még az idei esztendõben.
Kerek évfordulóhoz érkezett Bábolna, hiszen tíz esztendõvel ezelõtt vette fel a városi rangot, így az ünneplés sem
marad el kiemelt rendezvények formájában. A jubileum
kapcsán megnyílhat a város helytörténeti állandó kiállítása
a régi zeneiskola épületében, jubileumi könyvet adnak ki,
várostörténeti vetélkedõre csábítják a helyieket és az ünnepléshez a város borát is kiválasztották már a legutóbbi
borverseny alkalmával.

EGY FACSEMETE SZOMORÚ SORSA...
Eszmei értéket is sújtó rongálás történt dr. Mátray Árpád bábolnai állatorvosi
rendelõje elõtt. A Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete nemrégiben Mátray
Magdolna csipkekészítõ iparmûvész emlékének tisztelegve adományozta az
Égig érõ fa- díjat, melynek tárgya egy valódi facsemete volt, mely az orvosi rendelõ elõtt sarjadt. A rongálást dr. Mátray Árpád március 4-én vette észre. A szomorú látvány joggal döbbentette meg. Az állatorvos elmondta, a számára sokat
érõ facsemetét azért ültette rendelõje elé, hogy Mátray Magdolna, felesége emlékét a városnak is megõrizze, valamint, hogy árnyékot adjon a növényzet nélküli területen a rendelõ elõtt. Az ismeretlen rongáló azonban sem a bábolnai tiszteletben álló személy emlékét, sem az éppen csak sarjadó facsemetét nem vette figyelembe.
Bábolna önkormányzatának, a város vezetésének eltökélt szándéka, hogy a
derékba tört facsemetét pótolja. A szomorú hír a lakosság kedélyeit is borzolta,
felháborodásukban többen ígéretet tettek, hogy segítenek az ismeretlen rongálók felkutatásában, valamint, hogy nyitott szemmel járnak a további városcsúfító
romboló esetek megelõzésében.
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HIRDETMÉNY

Bábolna Város Önkormányzata
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet a 2013. szeptember 6-7-én
megrendezésre kerülõ XV. Kukorica
Fesztivál rendezvénysátrában és
annak öt méteres környezetében
történõ, meleg- és hidegkonyhai
vendéglátói tevékenység ellátására.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján, illetve letölthetõ a
www.babolna.hu honlapról.

BÁBOLNAI FÓRUM

FELÚJÍTÁSOK NAGYÍTÓ ALATT
Az önkormányzat február 14-én megtartott testületi ülésén fogadta el 2013. évre szóló költségvetését. A tervezetben a bábolnai intézmények vezetõi felújítási igényeiket és
azok kiadási költségeit is belefoglalták, de akadtak olyan
összegek, melyekhez további döntéshozatal szükséges.

dönt a grémium. A fûtéskorszerûsítésre 10 millió forint jut a
városi kasszából.
A Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.-nek a beadott javaslatok, tervek alapján közterület fenntartást érintõ
beruházási, fejlesztési és felújítási tervükbõl javasolták a
Mészáros út alatti csapadékcsatorna átépítését( 850 ezer
forint + ÁFA), az Új temetõ ravatalozójának külsõ és belsõ
festését, a lambéria és belsõ fából készült részek festését
(273 ezer forint + ÁFA), a belsõ felületek meszelését (284
ezer forint + ÁFA), valamint a külsõ homlokzat javítását, festését (450 forint + ÁFA). A járólapozásra 120 ezer forint +
ÁFA összeget szánhat a társaság. A régi temetõ kerítésének toldását és a Mészáros úton fák ültetését is engedélyezte a szoros büdzsé.
A vízágazatot érintõ beruházási, fejlesztési és felújítási
tervekben a tolózárak cseréje (487.600 forint + ÁFA), a vízmérõ beépítése a víztorony túlfolyóra 330 ezer forint +
ÁFA), a hidroglóbusz védterületének bekerítése (512 ezer
forint + ÁFA), és a sertéstelepi kút védterületi kerítésének
kialakítása (512 ezer forint + ÁFA) szerepel.
A szennyvízágazatban 580 ezer forint + ÁFA összeget
szánnak a szennyvíztelep kezelõépület külsõ és belsõ festésére. A szennyvíztelep kapuinak cseréjére egyenként 153
ezer forint + ÁFA összeget fogadtak el. Egymillió forintos kiadás a városi tisztítóaknák átépítése, és mintegy 800 ezer
forint a tisztítóaknák javítása a fõ gyûjtõvezetéken. A fenti
munkákat a Kft. saját költségvetése terhére valósíthatja
meg.
Az önkormányzat a szükséges útfelújításokat is betervezte a szûkre szabott büdzsére, mely továbbra is a gazdaságos szemléletre buzdítja a várost. E tudatban mégis sor kerülhet az Új temetõen utak kialakítására, parkosításra és kátyúzásra.
A 10 éves városi ünnepséghez kapcsolódóan – a könyv
és a megálló festése kapcsán - már korábban önálló döntések születtek.

Cikk részlet a Bábolnai Fórum 2003. áprilisi számából.

A március 28-ai testületi ülésen a felújításokról szóló elõterjesztés is döntéshozatalra várt. Ami biztos, hogy a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde udvari ivókútjának, udvari kerítés utcafronti szakaszának felújítása megtörténhet bruttó
120 ezer forint összegben. Az ÁNTSZ elõírása alapján a bölcsõdei gyermekmosdó felújítása is szükséges, mely jelentõs, több mint másfél milliós kiadást jelent. A kivitelezõrõl
még a beérkezett árajánlatok beszerzése után dönt a testület.
Felújításokba foghat a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ is.
Akadálymentesítésére vár az Idõsek Klubjának bejárati
ajtaja és az épület egészségügyi festése is idõszerû (bruttó
100 ezer forintos összegben).
A február 25-tõl mûködõ Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal bábolnai székhelyén informatikai fejlesztést, festést
és a bútorzat cseréjét is betervezték bruttó 6 millió forint
összegben.
Vágóberendezést, mikrofonokat és digitális képkeverõt
szerezhet be a Bábolnai Televízió, mintegy 3 millió 620 ezer
forint költséggel.
Kiépülhet a Sport utcai közvilágítás is, mely jelentõs tétel
a költségvetés terhére. A munkálatokra 7 millió 600 ezer forintot fordíthat a város.
A sport ügyét támogatja az önkormányzat egy korszerû
BMX-pálya felépítésével bruttó négy millió forint értékben.
Fontos feladat a Bábolnai Sportcsarnok fûtési rendszerének kiépítése, a kivitelezõrõl majd az árajánlatok birtokában
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FIATALOS LENDÜLETBEN A GYÖK
Az ifjúság aktívan kivette részét a
városi rendezvényekbõl, mutatja az
a szöveges beszámoló, amit a Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat vezetõje tett le a képviselõtestület asztalára a március 28-ai
testületi ülés alkalmára.
Popovics Linda, a helyi gyermekönkormányzat vezetõje tájékoztató célú
beszámolójában részletesen kitér a tavalyi városi rendezvényeken nyújtott
szervezõi-, segítõi munkájukra, és bepillantást enged nyerni a testvérkapcsolatok ápolása érdekében tett erõfeszítéseikbe is.
Minden bizonnyal eredményes az a
közösség, ahol az ifjúság is tettre kész,
és Bábolnának nem kell szégyenkeznie, hiszen gyermekönkormányzata tevékenyen veszi ki részét a városi programokból, ugyanakkor igyekeznek saját korosztályuknak példát mutatva felkelteni a kortársak érdeklõdését.
A 2012-es eseménynaptáruk elsõ
rendezvénye a majális volt április 30án, amit a helyi sportcsarnokkal együtt
szerveztek. Június elején a kiváló bábolnai diákokat jutalmazták a tanári kar
iránymutatásával. A pápai élményfürdõbe szervezett látogatásukkal mintegy harminc fiatalnak szereztek élményeket a nyárra. Ugyancsak júniusban

Hidaskürtön jártak a helyi ifjúsági szervezet 15. születésnapján, ahol vendégül látták a volt és jelenlegi bábolnai
gyermek-önkormányzatos polgármestereket és képviselõket. Idén sem maradt ki a Szent Iván-éji pókerbajnokság
és a hagyományos tûzgyújtás sem. A
programokba a hidaskürti ifjúságot is
bevonták. A két gyermekönkormányzat együttmûködésérõl mi sem árulkodik jobban, mint, hogy júliusban már
közös pályamunkán dolgoztak annak
érdekében, hogy megnyerhessék a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Társaság országos találkozójának rendezési jogát. Sikeres pályázatuk révén
július 26-29-ig Bábolnán tartják a Modell Ifjúsági Parlament elnevezésû találkozót. Támogatták a sportcsarnok
által a fiatal focistáknak szervezett buszos utazást is a Videoton-Debrecen
mérkõzésre. Augusztus 25-én a négylábú kedvencekre fókuszálva ismét
életre keltették a Kutyaszépség- és
ügyességi versenyüket amatõr kutyák
és gazdáik számára. Példamutató törekvés, hogy a nevezési díjakból származó bevételbõl a REX Komáromi Állatvédõ Egyesületet támogatták. A hagyományos õszi ünnepen, a Kukorica
fesztiválon kerekasztal beszélgetésen
vettek részt a dán testvértelepülésrõl

érkezett küldöttekkel, megismerve a
külföldi mintákat, és bemutatva a helyi
sajátosságokat a kultúra és a sport területén.
A beszámolóból kiderül, hogy a tavalyi esztendõben újító rendezvényekkel is elõrukkoltak, ilyen volt az I.
GYÖK Sportvetélkedõ, mellyel az általános iskolás diákoknak kedveztek. A
bábolnai gyermekönkormányzat az iskolaválasztás idõszakában is végezte
feladatát a Sulibörzén, az általános iskolában.
Az idei esztendõben is folytatják az
ifjúságsegítõ munkát. Popovics Linda
GYÖK polgármester a 2013-as esztendõre tervezett programokra is kitért.
Reményeik szerint, áprilisban Bábolnán dán találkozót szerveznek. Hagyományos eseményeik mellett nagy durranásnak ígérkezik a július 26-tól 29-ig
tartó Modell Ifjúsági Parlament elnevezésû ifjúsági összejövetel.
A Bábolnai GYÖK már saját arculatának megtervezésén is dolgozik. Fiatalos, vizuális megnyilvánulásukhoz mi
sem illõbb, mint egy molinó, melynek
elkészítésének kiadásait költségtervezetükbe is belefoglalták. A március 28ai testületi ülésen a képviselõk egyöntetû szavazatukkal támogatták a Bábolnai GYÖK elképzeléseit.

FELHÍVÁS, PÁLYÁZATOK BÁBOLNA VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁRA
BÁBOLNAI LAKOSOK részére
„AZ ÉN VÁROSOM, BÁBOLNA!” címmel

gyûjtést hirdetünk településünk történeti emlékeinek
megõrzése és kiállítása céljából. Várjuk mindazon fotókat,
újságokat, kiadványokat, használati tárgyakat, melyek
településünk elmúlt 50 évét elevenítik fel. Beadáskor kérjük,
tüntessék fel nevüket, címüket.
Beadási határidõ: 2013. szeptember vége

RAJZPÁLYÁZAT Kisiskolások részére
„AZ ÉN VÁROSOM, BÁBOLNA” címmel

rajzpályázatot hirdetünk alsó tagozatos diákok (1-4. osztályos korig) részére. A képek A4-es, A5-ös méretben, bármilyen rajz és festék technikával készülhetnek. A rajzlap
hátoldalára kérjük, tüntessétek fel neveteket, osztályotokat, címeteket.
Beadási határidõ: 2013. április 30. kedd.

Az összegyûjtött anyagokat 2013. októberében Városavató ünnepségünk jubileumán mutatjuk be és ekkor a gyûjtõk között értékes
jutalmakat, emléklapot osztunk ki. Ezt követõen az összegyûjtött
anyagokat a helytörténeti gyûjteményünkben helyezzük el, illetve a
gyûjtõknek visszaszolgáltatjuk.

A legjobb alkotásokat kiállítjuk, illetve készítõi között értékes jutalmakat sorsolunk ki, emellett minden gyermek munkáját emléklappal díjazzuk.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2013. május Gyermeknap.

* * *

FOTÓPÁLYÁZAT Iskolások részére
„AZ ÉN VÁROSOM, BÁBOLNA!” címmel

RAJZPÁLYÁZAT óvodások részére
„AZ ÉN BÁBOLNÁM” címmel

rajzpályázatot hirdetünk óvodások és óvodai csoportok
részére. A képek A4-es, A5-ös méretben, bármilyen rajz és
festék technikával készülhetnek. A rajzlap hátoldalára kérjük, írjátok rá a készítõ(k) nevét és lakcímét.
Beadási határidõ: 2013. április 30. kedd.

A legjobb alkotásokat kiállítjuk, illetve készítõi között egyénileg
illetve csoportonként értékes jutalmakat sorsolunk ki, emellett
minden gyermek munkáját emléklappal díjazzuk.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2013. május Gyermeknap.

* * *

fotópályázatot hirdetünk felsõ tagozatos diákok (5-8. osztályos korig) részére. A fotók hagyományos és digitális technikával is készülhetnek. Beadáskor kérjük, tüntessétek fel
neveteket, osztályotokat.
Beadási határidõ: 2013. április 30. kedd.
elektronikusan is!!! az info@babolna.hu e-mail címen.
A legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk, illetve készítõi között
értékes jutalmakat sorsolunk ki, emellett minden diák munkáját emléklappal díjazzuk.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2013. május Gyermeknap.

KIÍRÓ: Bábolna Város Önkormányzata - BEADÁSOK HELYE: 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
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MINDEN MENNYISÉGBEN

Hetedszerre rendezték meg a Bábolnai Sonkafesztivált
A sonka, mint hagyományos magyar termék olyan érték, melyet védelmezni, óvni kell, hogy megmaradhasson az utókornak, és a jelen kor is élvezhesse elõdei tudományát, szokásait, ápolhassa annak fennmaradását.
A gyökereink egyben hagyományaink, melyet, ha nem
ápolunk, elvesznek – vallja a 2009-ben alakult Magyar
Sonkalovagrend, mely ismét megrendezte hagyományos értékmentõ fesztiválját.
A Mikó Húsbolt hentesei nyerték az egész sonkák versenyét, a legkiválóbb mangalica sonka Szilágyi Sándoré lett a
hetedik Bábolnai Sonkafesztiválon. A húsvétot megelõzõ
tradicionális eseményt március 23-24-én tartotta a Magyar
Sonkalovagrend a Kiállító csarnokban. A hétvégi hideg idõjárás ugyan nem kedvezett a vissza-visszatérõ rendezvénynek, talán, a látogatók kevesebben voltak, mint korábban.
jei a Ritmus fúvószenekar menetzenei alakításával. Az udvaron kézmûves étkek és italok kóstolója és vására várta az
érdeklõdõket, a színpadon Rákóczi Ferenc ismert mûsorvezetõ volt a hangulatfelelõs. Számos kulturális és szórakoztató mûsorral, népszerû elõadók és helyi fellépõk produkcióival is kedveskedtek a fesztivál látogatóinak. A fellépõk
közt szombaton a Patricio Paeza Band és az El Paso salsa
táncformáció mellett Elvis-show is várta a közönséget. A
kezdõnap zárásaként Jolly és Suzy partizott a színpadon.

A hamisítatlan sonkavásár így is sokakat csalogatott Bábolnára. Debreceni Tibor, a lovagrend elnöke elmondta, idén a
tavalyihoz képest több húsbolt és húsipari vállalkozás kínálta hagyományos füstölt húsáruit: szalámit, kolbászt és kötözött termékeket. A kínálat koronája mégiscsak a sonka
volt, melynek ezúttal is a legnagyobb figyelmet szentelték.
Megtartották a hagyományos sonkaversenyt is, négytagú
szakmai zsûri értékelésével. Opóczky Sándor mesterszakács a zsûri fõbírája elárulta, minden érzékszervet játékba
kell hívni a bírálatkor. Nem elég az íz és a zamat, fontos a
látvány: a sonka színe, az illata, sõt, még az is, hogy miképp szeletelhetõ. Az idei versenybe szállt hústermékek kiválóbban szerepeltek a tavalyinál. A hentesek – úgy tûnik –
megfogadták az elõzõ alkalommal elhangzott javaslatokat.
Debreceni Tibor és sonkalovagrendje nagy fába vágta
fejszéjét. Mint mondta, szerencsés, hogy a kormány már
belátta a magyar tradicionális élelmiszereknek – köztük a
sonkának is - nemcsak jó cégér, hanem törvényekbe foglalt
védelem is kell, így a sonkalovagrend ennek kezdeményezését is indítványozta.
A szervezõ rend idén is gazdag program-kavalkáddal
igyekezett meglepni a vásárba érkezõket. A hagyományokat követve a szervezõ Magyar Sonkalovagrend élenjárásával Bábolna utcáján ismét felvonultak a fesztivál lovagrend-

Másnap a Cseperedõk Néptáncegyüttes tánccal, Greznár
Zoltán és cigányzenekara délidei nótákkal, Békési Kocsor
Irén és Sebestyén Tamás dalokkal lepte meg az érdeklõdõket. A kétnapos fesztivál végére a HungarOperett sztárjai
tettek pontot.

A sonkafesztiválon született eredmények:

Egész sonka kategóriában: 1. Mikó Húsbolt, 2. Kecskés
János egyéni vállalkozó, 3. Lampek Kft.
Mangalica sonka: 1. Szilágyi Sándor, 2. Kecskés János
e.v., 3. Gyurák Sándor gazda
Szalámi: 1. Stelcz és fia Kft., 2. Knyihár Mihály õstermelõ, 3. Szilváshús Kft.
Darabolt sonka: 1. Mikó Húsbolt, 2. Bábolna Hús, 3.
Lampek Kft.
A nyerteseknek gratulálunk!
www.btv.hu
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A NÕK IRÁNTI TISZTELET NAPJA

NYUGDÍJASOK NÕNAPI ÖSSZEJÖVETELE
Március 8-án, a nõk napján Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ és Agócsné Erdõsi Andrea is köszöntötte az
Idõsek Klubjának tagjait. Szakítva a hagyományokkal, ezúttal a szellemi felfrissülést szolgáló játékra invitálták a klubtagokat a jeles napon. Huszonhét kérdésbõl álló vicces feladatsorral kellett megbirkózniuk a résztvevõknek, természetesen, a helyes megoldások jutalmat értek. A vetélkedõ
után eszem-iszom várt mindenkit a klub ügyes kezû asszonyainak köszönhetõen. A nõnapi virágos köszöntés sem
maradt el a figyelmes férfiak jóvoltából.

2013. április 20-tól

Március 8-a a szebbik nem ünnepe. Az esztendõ e napján egy szál virág és a köszönet szavai illetik a lányokat, a
nõket, az asszonyokat, anyákat és a „szerelmest”.
- Ez a neves nap eszünkbe juttatja, hogy mennyi mindennel tartozunk a szebbik nemnek. Ez a nap a jóvátétel napja. Egyre több férfi és fiú ismeri fel, hogy a nõk életük minden napján és minden szakaszában meghatározó szerepet
játszanak. Nõnek lenni ma rendkívül nagy kihívást jelent, hiszen meg kell felelni a családi élettel járó elvárásoknak,
helyt kell állni naponta a munkahelyen, a társadalmi és közösségi élet minden más területén - kezdte ünnepi gondolatait a férfiak nevében közvetített tisztelet szavaival Lukáts
Péter önkormányzati képviselõ a városi nõnapon. Március
8-án a Szabadidõközpontban köszöntötték a város hölgy
lakóit. A világnapok egyikének, a nõnap történelmi áttekintését követõen a képviselõ egyszerû hétköznapból vett magyarázatokkal és irodalmi: Karinthy idézetekkel igyekezett
rávilágítani a nõre és utánozhatatlan szerepükre.

– A férfiak nagy többsége a külcsínt részesíti elõnyben,
pedig mi minden benne foglaltatik egy nõi pillantásban?
Látjuk ezt egy szelíd mosolyban, amikor elismerõn észrevesszük, hogy fodrásznál járt, de látjuk a felhúzott szemöldökû villanó szempárban is, amikor éppen nem vesszük
észre, hogy az egész délutánt szépítkezéssel töltötte. Mi
férfiak úgy látjuk szépnek a nõt, ahogy van, mert ismerjük
õt és tudjuk, hogy számíthatunk rá. Érezzük gondoskodását. Ha még egy belülrõl fakadó szépség is járul hozzá,
higgyék el, mi meglátjuk – folytatta a nõnap alkalmával felidézett gondolatokat a képviselõ.
A „csodálat tárgya” a szép szavak után a Gyõri Nemzeti
Színház mûvészeitõl: Sashalmi Ágnes és Elek Zsolt elõadómûvészektõl örök érvényû nosztalgiaslágereket kapott a
nõnapon.

ÖTÖSFOGAT BORKLUB
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A borbarátság reményében borklubot alakított az Ötösfogat étterem vezetése. Több sikeres borestet rendeztek már
neves hazai borászok közremûködésével, így szerepet kívánnak vállalni a borkultúra népszerûsítésében.
A frissen alakult borklub tagjai március 22-én találkoztak
egymással. A korábbi borkóstolók résztvevõi számát tekintve nem kellett az Ötösfogatnak attól tartania, hogy érdektelenségbe fullad a klub. Jankó Ernõ, a borklub ötletgazdája
elmondta, megalakulásukról a Bábolnai Borbarátok Egyesületével is egyeztettek, és állásfoglalása szerint nem konkurenciakörként szeretnének mûködni. Terveikben egy áprilisi borkóstoló is szerepel, de kilencfõs kezdõlétszámukat
is tovább bõvítenék.

BÁBOLNAI FÓRUM

MÁRCIUSI TÉL – HÓFÚVÁS, KATASZTRÓFAHELYZET

Kitartó havazás, viharos
erejû szél és fagypont alatti hõmérséklet. Már kimondva is rosszul hangzik, de mindezt átélni volt
igazán szörnyû azoknak,
akik március 14-étõl az
utakon rekedtek. Egy napig Bábolnát is elzárta a
külvilágtól a tavasszal érkezett sarkvidéki idõjárás.
Településünket normális
esetben öt irányból lehet
megközelíteni,
ezúttal
azonban jó ideig minden
út járhatatlanná vált. Tárkány felé Csemerházá-ig jutottunk el, ott mintegy kétszáz méter hosszúságú, három méter magas hófal akadályozta a közlekedést,
mely a viharos szélnek köszönhetõen csak nõtt és vastagodott. A hótoló is elakadt, sofõrje két napot töltött a vezetõfülkében.
Nagyigmánd irányában csupán az IKR központ bejárójáig tudtunk autózni. Itt
amíg a szem ellát, hótakaró fedte az utat.
Aki Bana felé szeretett volna eljutni, sem járt jobban. A Wesselényi utcánál
hóátfúvás, hótorlasz fogadott, de a mellékutcákba se lehetett behajtani.
Az autópálya felé vezetõ út szabadult ki a hó fogságából legkorábban. Az M1esre már ki tudtunk autózni, de ami a pályán fogadott, az minden képzeletet felülmúlt. Kamionok, személyautók százai a hó fogságában, emberek benzines
kannákkal, reménytelen tekintetek, segítségre váró utazók. A katasztrófavédelem munkatársai március 15-én délután érkeztek a bábolnai csomópontba,
majd megkezdték a helyzet felmérését és megoldását.
Sok bábolnai rekedt a környezõ településeken, õk kénytelenek voltak akár két
éjszakát is idegenben tölteni. De az emberek segítõkészek voltak Nagyigmándon, Ácson és Bõnyön is, ahol a lehetõ legjobb ellátást biztosították az ottrekedteknek.
Településünk annak ellenére, hogy részben el volt zárva a külvilágtól, mindent
megtett a bajba jutottak megsegítésére.
Az idõjárás jobbra fordultával azonban nem értek véget a tennivalók. Az utak
mentén, lakóházak közelében felhalmozott hóhegyeket kellett távolabb szállítani, hogy az olvadás után keletkezõ nagy mennyiségû víz ne mossa alá a házak
alapjait, ne okozzon károkat a lakóépületekben. A rakodógépek már 18-án reggel elkezdték a munkálatokat.

MÁRCIUS 15-I MÛSOR RENDHAGYÓ MÓDON

Az Anoním drámacsoport 22 fõvel lelkesen készült az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
165. évfordulójának méltó
megünneplésére. Verses,
zenés összeállításunk témája a szabadság volt.
Nagy izgalommal vártuk az
ünnepnapot, hogy a közönségnek is megmutathassuk mûsorunkat. Az
idõjárás azonban közbeszólt, a városi ünnepség
elmaradt. Ezért arra gondoltunk, hogy az érdeklõdõ szülõknek, rokonoknak mégis bemutatjuk a produkciót. Így került sor március 20-án a „Szabadnak születtél” címû mûsorunkra az
általános iskola mûvészeti termében. Az elõadást a Bábolna Televízió is rögzítette, így az érdeklõdõk a képernyõn is láthatták, illetve a BTV honlapján is megtalálhatják. Köszönet a csoport tagjainak és a 3. osztályos tanulóknak a közremûködésért.
Veresné Szkocsek Mária

2013. április

Köszönetnyilvánítás
Bár szavakkal nem lehet leírni azt
az emberfeletti munkát, amit végeztek, mégis Bábolna Városa nevében ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik az elmúlt napok megpróbáltatásaiban
segítségünkre - és a bajbajutottak
segítségére voltak!
Köszönet a Katasztrófavédelemnek!
Köszönet a cégeknek és dolgozóiknak, akik segítették a hóeltakarítást, a települések közötti utak
megtisztítását! Név szerint kiemelten a következõ vállalatoknak:
– IKR Zrt.
– Agro-Q Kft.
– Agro-Kópé Kft.
– Hungary-Pork Kft.
– Jozsó-Bau Kft.
– Communal Contact Kft.
Köszönet a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft-nek, a PettkóSzandtner Tibor Lovas Kollégium
és Szakiskolának, valamint a bábolnai lakosoknak, akik befogadták az
autópályán rekedteket!
Köszönet a Bábolnai Pékségnek,
aki megnyitott március 15-én, és ellátta a településeket és az autópályán segítségre szorulókat kenyérrel, péksüteménnyel!
Köszönet a környezõ települések
vezetõinek, lakosainak, civileknek
és gazdáknak, hogy segítették ellátással, melegedõvel, illetve hazajuttatásukban a bábolnai lakosokat!
Külön köszönet illeti Bõny, Bana,
Ács, Nagyigmánd polgármestereit,
illetve segítségnyújtó lakosait. hogy
az ítéletidõ miatt ottrekedt bábolnai
embereket a lehetõ legjobb ellátásban részesítették.
Köszönet a bábolnai lakosoknak
az élelemgyûjtésért és annak a bajbajutottakhoz történõ eljuttatásáért,
a sok-sok önkéntes munkáért, hólapátolásért, valamint köszönet mindazoknak, akik részt vettek a három
nap munkájában – önkénteseknek,
polgárõröknek, testületi tagoknak
és hivatali dolgozóknak – egyaránt!
Reméljük, a jövõben hasonló
helyzettel nem kell szembenéznünk, ugyanakkor szeretnénk, ha
az elmúlt napok eseményei emlékeztetnének mindenkit az összefogás és az önzetlen segítség fontosságára.
Köszönjük mindenkinek!
Horváth Klára

www.btv.hu
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Szakács Feri bácsi tõsgyökeres bábolnai, a régiek közül való, aki megtapasztalhatta településünk egykori és
mai létét. Lelkes krónikása Bábolna történelmének, több könyve jelent már meg, feldolgozta többek között a
helyi labdarúgás múltját, de írt Bábolna utcáiról, közterületeirõl. szobrairól, vendéglátó egységeirõl, jó ismerõje a helység történelmének. 1985-ös nyugdíjazását megelõzõen tevékenykedett egyszerû dolgozóként, majd a
község vezetõjeként. Nyugdíjasként a lovasmúzeumban kalauzolta a vendégeket 17 éven keresztül. Az ott tapasztaltakat jegyezte le, melyeket kiegészített a vendégkönyvben olvasható bejegyzésekkel. A következõkben
Szakács Feri bácsi írásából válogattunk.

MÚZEUMI EMLÉKEK ÉS ÉLMÉNYEK – BEÍRÁSOK A VENDÉGKÖNYVBEN
Szemelvények Szakács Ferenc írásából

1990. szeptember 20-án egy 70-75
év körüli férfi feleségével együtt nagy
csodálkozással szemlélte az épületet.
A presszó felõl érkezve magyarázta feleségének: itt volt a pince, itt volt a mészárszék, itt volt a konyha, ez pedig a
kocsma volt – mutatott a mostani négyes teremre. Közelembe érve megkérdezte:
– Maga itt a gondok?
– Igen – válaszoltam.
– Régi bábolnai?
– Az vagyok.
– Akkor biztos ismerte édesapámat.
Itt Bábolnán, ebben az épületben volt
vendéglõs1938-ig, Kiss Istvánnak hívták.
– Bizony emlékszem rá annak ellenére, hogy 1938-ban még csak 12
éves voltam. Hatalmas 140 kilós ember volt, aki nehezen mozgott, különösen idõsebb korában. Az a hír járta róla, hogy egy erõs karosszékben ült a
pult közelében egész nap. Minden szíre-szóra nem ugrált fel. Ha a vékonypénzû cselédember betért egy kisfröccsre, vagy lebeszélte, hogy ne
igyon, vagy felhatalmazta, hogy készítse el magának. Egy kisfröccsért nem
volt hajlandó felkelni kényelmes karosszékébõl. Mindez nagyon érdekessé
és népszerûvé tette õt az itt élõ lakosság körében.

A fia most 52 év elteltével csodálkozva nézte, hogy mi lett az egykori kocsmából. Feleségével együtt a múzeumot megnézte és megcsodálta.
1990. szeptember elsõ felében
egy négytagú kis csoport – egy idõsebb férfi és nõ, egy 20-25 év körüli
férfi és egy valamivel fiatalabb lány jöttek a múzeumba. Mint késõbb megtudtam, Erdélybõl. Õk is azzal kezdték
a beszélgetést, hogy megkérdezték:
– Ön régi bábolnai?
– Igen – válaszoltam.
Azért kérdezték, mert most a bábolnai temetõbõl jönnek. Keresték
Borbáth alhadnagy sírját, de nem találták. Megkérdeztek egy-két járókelõt,
de õk sem tudtak róla semmit. Úgy
gondolták, eljönnek a lovasmúzeumba
– hallották, hogy van ilyen –, mert itt a
volt méneskari tisztekbõl, altisztekbõl
biztos van egy katalógus, ahol az õ rokonuk neve, esetleg fényképe is szerepel.
– Sajnos ilyennel nem szolgálhatok
– mondtam –, viszont elmondhatom,
hogy Borbáth alhadnagyot ismertem.
Csikótelepnek volt a parancsnoka.
1942 õszén halt meg. Katonai pompával temették. Ott volt a bábolnai fúvószenekar – akik hadiárva lovászokból
álltak. Ott voltak a díszbe öltözött
méneskatonák és két levente szakasz

is. Én, mint ifjú levente voltam ott. A
búcsúztatót Árentschild Detlev, az akkori
ménesparancsnok
mondta.
Borbáth alhadnagy Erdélybõl származott, rokonai Bábolnán nem voltak, így
sírjával az ötven év végzett. Egyébként
a késõn érkezõ rokonoknak a múzeum
nagyon tetszett.
1990. november 3-án egy magyarul
elfogadhatóan beszélõ középkorú német úr látogatott a múzeumba. Szavaiból azt vettem ki, hogy turizmussal
foglalkozik. Írt a vendégkönyvbe, mégpedig magyarul. Íme a bejegyzés: „A
múzeum nagyon tetszett, és remélem,
itt nem voltam utoljára. Aufviedersehen
Babolna 3. 1990. Karl Pevec 8 München 60.
Egy háború elõtt Bábolnán volt
gyakornok, majd ellenõr, a háború
után pedig agronómus a következõ
sorokat írta a vendégkönyvbe: „Komárom megyei nyugdíjas szakemberek a
mai napon örömmel jöttek Bábolnára.
Jólesõ érzéssel vették tudomásul,
hogy a több, mint 200 éves Bábolna
változatlan és töretlen erõvel kívánja
fejleszteni hazánk egyik ékkövét, a magyar mezõgazdaságot. Bábolna, 1990.
november 6. Csernátony Lajos.
(Folytatás a következõ lapszámban,
az 1990-es évet követõ eseményekkel.)

HÚSVÉT AZ OVIBAN
Március utolsó hetében húsvétoltak
az óvodások és a bölcsõdések. Az ünnepvárás legizgalmasabb pillanatai a
fészeképítés, a nyuszijelmezes körjáték és a nyuszi hozta ajándékok megkeresése, melyek közt a pocak számára oly ínycsiklandó édességek, mint a
csokinyuszi és csokitojás lapultak. Locsolóverset ebben a korosztályban is
illik már tudni, gyakoroltak is szorgalmasan az aprótalpúak, az ünnepi verseket és dalokat mosollyal az arcukon
énekelték az óvónénik, és ezúttal nézõink örömére. A fiúk meglocsolták a
kis hölgyeket, amiért szintén ajándék
dukált.
10 www.btv.hu
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ÚJRA ORSZÁGOS ÖNKÉNTES SZEMÉTGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ A MAGYAR KÖZÚT
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal tartja meg hagyományos országos szemétgyûjtõ akcióját
2013. április 22-én. A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét
több tízezer fõ jelentkezését várja a társaság.
A rendezvény az elmúlt években az
ország egyik legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nõtte ki magát.
A társaság. egész évben végzett út
menti szemétszállítási munkáját sajnos
minden évben szélmalomharc jellemzi,
az illegális szemétlerakók nap mint
nap szaporodnak. Évente egy kisebb

megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelõ mennyiségû szemetet gyûjt össze az általa üzemeltetett utak mellõl. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy az elmúlt nyolc alkalommal mintegy 330 ezer önkéntes csaknem 50
ezer köbméternyi szemetet gyûjtött
össze országszerte.
Szemétgyûjtési akcióink célja, hogy
a fiatalabb generációknak is természetessé váljon a környezet megóvása.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. várja
az egyénileg és csoportosan jelentkezõket, egyúttal számítanak az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák

és baráti társaságok csatlakozására is.
Reményeink szerint, aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik
megrögzött szemetelõvé.
A közútkezelõ fõszervezõként, az
esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít
kesztyût, láthatósági mellényt és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyûjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai felügyeletet is
biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.
A jelentkezéseket 2013. április 3-ig
várja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a
megyei igazgatóságának munkatársánál:
Borsos Gergely
E-mail:
borsos.gergely@komarom.kozut.hu
Mobil: 06-30-335-3631
Weboldal: www.kozut.hu

GAZDÁLKODÓK,
FIGYELEM!

Április 28-áán HASTÁNC BEMUTATÓVAL KEDVESKEDÜNK
minden kedves vendégünknek
A bemutató idõpontja 12.30 és 13.30 órakor

Április elején megkezdõdik a
2013. évi Egységes kérelmek (területalapú támogatás) beadása. A kérelmek feltöltése – az elõzõ évekhez hasonlóan – elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül történik. Aki
nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, azok továbbra is igénybe vehetik a falugazdászok térítésmentes
segítségét. A kérelmek meghatalmazott útján történõ feltöltéséhez
szükség van MVH regisztrációs
számukra és a 8 karakterû betûszám kombinációból álló jelszavukra. A támogatási kérelmek beadási határideje minden év május
15-e. Továbbá felhívom figyelmüket, hogy támogatásra az a személy jogosult, aki az adott területet
illetõen a terület jogszerû földhasználója, tehát legkésõbb június 10ig bejegyezteti földhasználatát a
Földhivatalban a támogatás alapját
képezõ területekre.
Szilágyi Norbert falugazdász
06 70 436 33 24
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
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó! Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény
ünnep és egyúttal a legjelentõsebb is az egyházi év ünnepeinek sorában.
De hogyan kapcsolódik a húsvéthoz a tojásokat hozó nyuszi?
Az angolszász “Húsvét” (Easter) szó eredete a kereszténység elõtti Eostre Holdistennõ nevére vezethetõ vissza. Mivel számos kultúrában a nyuszik szoros kapcsolatban állnak a Holddal, Eostre istennõt nyuszik képében ábrázolták.
A húsvéti tojásokat hozó nyuszi története eredetileg Németországból származik. A hagyomány szerint, a jó gyerekeket
a Mágikus Nyuszi, az Oschter Haws egy csokoládétojásokkal teli kosárral ajándékozza meg.
Egy régebbi történet szerint pedig, egy asszony, aki nagyon szerette a gyerekeket, színes tojásokkal teli kosarakat rejtett el oly módon, hogy azt a gyerekek hamar megtalálják.
A húsvét szimbólumai, ahogyan mindannyian tudjuk, a nyuszi és a piros tojás, amelyeket még a kereszténység elõtti
korszakból vettünk át. Valójában ezek a szimbólumok nem állnak szoros összefüggésben Jézus halálával és feltámadásával, õk csak a tavasz jövetelét, valamint a növényzet és a termékenység megjelenését hirdetik.
Egy régi legenda szerint Eostre istennõ a téli idõszakban egy sebzett madarat talált egy mezõn. Hogy megmentse a
haláltól, átváltoztatta nyuszivá, ám ez megõrizte tojásrakó képességét. Köszönetképpen a nyuszi kidíszítette a tojásokat,
és az istennõnek ajándékozta.
Számos meseírót is megihletett e téma. Egy ilyen mesével kedveskedünk olvasóinknak.
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

K. LÁSZLÓ SZILVIA: A CSIPOGÓ PIROS TOJÁS
Egy húsvét reggelen, nyuszimama
így szólt fiacskájához:
– Kisfiam! Segíts nekem, légy szíves! El kellene vinni egy tojást a Piros
utcába, hogy piros tojás készüljön belõle.
– Mindig én! – dohogott nyuszika,
de azért engedelmesen elindult. Ment,
mendegélt, aztán szökdécselt, aztán
azt játszotta, hogy feldobja és elkapja
a tojást. Közben nagyokat nevetett és
kurjongatott, egyre jobban érezte magát. Egészen a következõ pillanatig.
Ekkor ugyanis nem sikerült a dobás,
jobban mondva az elkapás, a tojás az
utcakövön kötött ki. Azt pedig mindenki tudja, hogy ilyenkor mi történik! Na
mi? Bizony, a tojás eltörött. A belseje
kifolyt, a tojáshéjak, mint valami kirakójáték széthullott darabjai, szanaszét
hevertek a földön. A nyúlgyerek bánatosan lógatta a füleit, és azon töprengett, mihez kezdjen most.
Eközben a baromfiudvar hátsó
szegletében örömteli esemény történt.

Tyúkanyó, aki már hosszú, hosszú ideje melengette tojásait, halk csipogást
hallott az egyik belsejébõl. Rögtön tudta, hogy ez mit jelent. Az egyik csemetéje hamarosan kibújik szûkké vált otthonából. Segített feltörni a tojáshéjat,
és a sárga gombolyag kigurult a tojásból. Hamarosan követte a többi is, és
immáron öt pelyhes kiscsibe téblábolt
tyúkanyó körül.
Már csak egy tojás maradt épen a
fészekben.
Ezt az egy tojást vette észre nyuszika. Megörült a szerencsének, benyúlt
a kerítés alatt, és boldogan vitte magával kincsét. Mire tyúkanyó visszafordult, már csak hûlt helye volt hatodik
gyermeke bölcsõjének.
– Kotkodács, kotkodács, hol a hatodik tojás? – kotyogott bánatosan, és izgatottan totyogott a fészek körül.
Nyuszika közben odaért a Piros utcába, és hamarosan át is vehette a pirosra festett hímes tojást. Óvatosan vitte visszafelé. Vigyázott, hogy el ne tör-

jön, nyuszimama vihesse a gyerekeknek.
Igen ám, de éppen mikor a baromfiudvar mellé ért, különös dolog történt!
A tojás csipogni, majd repedezni kezdett. Nyuszika megállt ijedtében, elhûlve meredt a különös hímes tojásra.
Néhány perc múlva pedig már csak a
piros tojáshéj eltörött darabjai emlékeztették arra, honnan is tart éppen
hazafelé. A tenyerén egy sárga kiscsibe pihegett.
– Mama! Mama! – csipogta a kicsi,
mire a felbõszült tyúkanyó oroszlánként rontott a nyúlgyerekre. Alaposan
helybenhagyta, és csak akkor volt hajlandó meghallgatni, hogy mi is történt
valójában, mikor visszakapta elveszett
gyermekét.
Végül minden jól végzõdött. Tyúkanyó megbékélt, sõt adott egy ajándéktojást a pórul járt nyuszinak. Húsvéti nyusziéknál azóta is emlegetik,
hogy is volt az, mikor a hímes tojás csipogni kezdett!

KÖLTÉSZET NAPI TEADÉLUTÁN
BÁBOLNÁN
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2013. április 11-én 12.45 órakor
a Bábolnai Általános Iskola mûvészeti termébe,

ahol egy pohár tea mellett felolvasásra kerülnek a „10 éves városom, Bábolna”
címû vers- és prózaíró pályázatra beérkezett mûvek, valamint az Anonim
Drámacsoport mûsorát tekinthetik meg.
A belépés díjtalan!
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A MUZSIKA HANGJAI
BÁBOLNAI GÁLAEST
Bábolna Város Önkormányzata szeretettel
meghívja
Önt és Kedves Családját

2013. április 18-án 17.30 órakor
a bábolnai Szabadidõközpontba,

Dr. Lakatos János
városunk belgyógyász szakorvosának
az amerikai Golden Strings Verseny második
helyezettjének

csellókoncertjére
A Carnegie Hall után,
Magyarországon elõször lép
színpadra.
A mûsoron Bach, Csajkovszkij,
Schubert, Popper
mûvek hangzanak el.
Zongorán kísér:
György Norbert

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt

2013. május 1-jén 10 órától
Bábolnára, a BSE Sportpályára!
Töltsön el családjával,
barátaival, ismerõseivel
egy kellemes napot!
Programok:
Focimeccsek, labdajátékok, sorversenyek,
ügyességi vetélkedõk, zenés torna,
bemutatók, íjászat.
Bolyongó játszópark: 22 féle fajáték, mini golf.
A program ingyenesen látogatható!

A belépés díjtalan!

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

2013. május 9-én (csütörtökön) 18.30 órától
Bábolnán, a Szabadidõközpontban
Belépõdíj: elõvételben: 1.000.-Ft; a helyszínen: 1.300.-Ft
Jegyek vásárolhatók:
2013. április 23-tól a Városi Könyvtárban, nyitvatartási idõben.

– 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

www.btv.hu
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„SPORTOLJ AZ EGÉSZSÉGÉRT!’’

Ez volt a 2013. március
7-i egészségnapunk mottója az iskolában. A témanap
középpontjában a mozgás
állt, ennek megfelelõen
sportos, játékos tevékenységekre helyeztük a hangsúlyt.
Felsõs diákjaink ötletes
plakátokat készítettek az
egészséges életmód, a
mozgás témakörében, reformételeket
kóstoltak,
majd a nap további részét a
sportcsarnokban töltöttük. Sorversenyen, olimpiai totón mérték össze ügyességüket és tudásukat, majd az egyéni „olimpiai versenyszámokban”, mint célba
dobás, kocsi hajtás, súlyemelés, zsákba futás – vehettek részt.
A bemelegítõ, zenés-labdás tornát Kozma Ágnes
tartotta, amely kellõen átmozgatta a gyerekek izmait.
Felsõseink nagy lelkesedéssel vettek részt a programokon, öröm volt látni a
sok kipirult és vidám arcot.
Reméljük, hogy tudatosult
az is, hogy a mozgás fontos része az életünknek!
Az iskolánk február óta
részt vesz a „Sulirajongó
program” pályázatán, ahol
a témanap megszervezésével teljesítettük a pályázat második felét is.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek , aki szavazatával támogatta az
iskolánkat (www.sulirajongo.hu, április 5-ig még lehet szavazni).
Köszönjük Hantos Péternek, hogy segítette a kisfilmek elkészítését, és ezzel
hozzájárult a pályázat sikeréhez.
Hegyi Dóra és Lányi Szilvia

RENDHAGYÓ TECHNIKA ÓRA

A harmadik osztály 2013. március
22-én a Bábolna tantárgy keretén
belül helyi “mesterembert” látogatott
meg az Idõsek Napközijében. Mivel
szövésrõl tanultunk, ezért megkértem Faludi Imrénét, Éva nénit, mutassa be ezt a régi mesterséget a saját szövõállványán. A gyerekek lelkesen figyelték a szövés folyamatát. Kipróbálhatták a különbözõ technikákat: pl. a fonalat ívesen igazították
be, a fésülést erõteljes mozdulattal
végezték. Éva néni türelmesen magyarázta az újdonsült takácsoknak mit és hogyan kell csinálni. A gyerekek nevében köszönöm a lehetõséget és a tartalmas bemutatót.
Szántó Zoltánné

P

APÍRGYÛJTÉS Április 22-én papírgyûjtést szervezünk a
Százszorszép Óvoda és Bölcsõdében. Kérjük a település lakosságát is, támogassa intézményünket azzal, hogy a papírhulladékot nálunk adják le.
A hulladék elhelyezése a fent megjelölt napon a két óvodaépület közötti
parkolóban elhelyezett konténerbe az egész nap folyamán lehetséges.
Válogatni nem kell, a színes és fekete-fehér lehet vegyesen. Köszönjük!
14 www.btv.hu
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BEISKOLÁZÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÓVODÁBAN
Az idei évben március 20-án tartottuk óvodánkban a hagyományos beiskolázási szülõi értekezletet, az õsszel
iskolát kezdõ gyermekeink szülei számára.
A szülõi értekezleten részt vett az iskola igazgatója, Peresztegi Gáborné
és kollégái. A szülõi értekezleten az
óvodásaink szülei, valamint Banáról
gyermeküket Bábolnára beíratni szándékozó szülõk, is részt vettek.
Az iskolaérettség kritériumait összefoglaló rövid tájékoztató után az iskola
igazgatója adott tájékoztatást az idei
év elsõ osztályának szervezési lehetõségeirõl. Az elmondottak alapján elõre
vetítette, hogy a beiratkozók létszámának ismeretében, valószínûleg két elsõ
osztály fog indulni. Ebben az esetben
az egyik osztály hagyományos módszerrel, a másik az elõzõ években népszerû, iskolaotthonos formában indul.
Tájékoztatta a szülõket az új Köznevelési törvény elõírásai szerinti feladatokról, változásokról, új tantárgyak bevezetésérõl, valamint az évkezdéssel
kapcsolatos szervezési feladatokról.
Az óvoda részérõl tájékoztattam a
szülõket az elkövetkezendõ programokról, melyekkel, az iskolával karöltve szeretnénk minél jobban megkönynyíteni óvodásainknak az iskolába való átmenetet.
Nagycsoportosainknak az elõttünk
álló idõszakban az alábbi találkozási
lehetõségeik vannak az iskolai életre
való felkészüléshez:
– Iskolai beiratkozás (április 8-9-én)
– Nagycsoportban
bemutatkozó
foglalkozás a tanító néniknek április 10-én
– Iskolai beiratkozás után az elsõ
osztályos tanító nénik lejönnek az
óvodába, és egy óra keretében
beszélgetnek, ismerkednek a gyerekekkel
– Májusban látogatás egy tanítási
órára
– Iskolai évnyitóra az óvodából az
óvónénik együtt kísérik a gyermekeket
Bízunk benne, hogy ezen alkalmakkal sikerül óvodásainkat ráhangolni az
iskolára és zökkenõmentes iskolai beilleszkedésüket elõsegíteni.
Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

BÁBOLNAI FÓRUM

VÍZ VILÁGNAPJA

A

MÉHECSKÉS CSOPORTBAN

2013. április

TISZTELT OLVASÓK!

A városismereti totó 2. fordulójához érkeztünk. A megfejtéseket
most is leadhatják személyesen a városi könyvtárban, vagy elküldhetik a benisp@freemail.hu címre.
Lehet választani azt a megoldást is, hogy a májusi Bábolnai Fórumban megjelenõ 3. totó helyes tippjeivel együtt a hónap végéig leadhatják az elõzõleg megjelent két totó megfejtését is.
A 3 totó helyes megfejtõi között vásárlási utalványokat sorsolunk ki.
1db 20 E Ft-os, 2 db 10 E Ft-os és 2 db 5 E Ft-os utalvány talál majd
gazdára.
Kellemes idõtöltést kívánunk, s szerencsét valamelyik utalvány elnyeréséhez!
Könyvtárvezetés

Totó-2. Várossá válás
A Víz Világnapja elõtti héten csoportunkban sokat beszélgettünk vízzel kapcsolatos dolgokról. A
gyerekek naponta találtak olyan újabbnál újabb
helyzeteket, ami miatt nagy szükség van a vízre. Találékonyságuk nem ismert határokat. Szó volt a
tisztálkodásról, étkezésrõl, nyári medencézésrõl,
öntözésrõl, hajózásról, horgászatról, számtalan
olyan élethelyzetrõl, ami bizonyítja, mennyire fontos életünkben a víz. Beszéltünk a víz védelmérõl, a
víztakarékosságról is. A Víz Világnapján, március
22-én vendégünk érkezett!
Udvardi Richárd, aki egykor óvodás csoportom
apró növendéke volt, most Komáromban él, nyolcadikos. A tavalyi ovis találkozó után megkeresett,
hogy szívesen eljönne óvodánkba a gyerekeknek
érdekes kémiai kísérleteket bemutatni. A legkedvezõbb alkalomnak a Víz Világnapját találtuk.
Természetesen a víz is szerepelt az anyagok között, melynek tulajdonságairól, összetételérõl is
hallottunk. A gyerekek láthatták, hogyan változik
meg az anyagok színe, ha többféle elem keveredik össze: kékbõl piros, majd ismét kék. Érdekes
volt a láng színének változása a különbözõ anyagok hozzáadásával, vagy melegítés hatására a
kémcsõben elhelyezett anyagok milyen változásokat indukáltak.
A kísérletek közben Ricsi az izgalom ellenére nagyon ügyesen kezelte a gyerekek érdeklõdését,
szinte mindent megmutatott, megszagoltatott velük, felhívta a figyelmüket a várható látványra. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit rendhagyóbbá, emlékezetesebbé tette ezt a fontos napot
a gyerekek a számára.
Baráth Gáborné óvónõ
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde

INGYENES ELÕADÁST SZERVEZ
kisgyermekes szülõknek,

„A mozgás és az értelmi képességek
kapcsolata, avagy
a mozgás a tanuláshoz vezetõ ajtó”
Idõpont: Április 15. 16 óra
(az intézmény Zöld csoportjában)
Elõadó: Écsiné Dobai Ágnes mozgásterapeuta
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt,
azokat is, akiknek gyermeke
még nem jár az intézménybe.

1. Mióta város hivatalosan
Bábolna?
1. 2003. január 1.
2. 2003. július 1.
x. 2003. október 4.
2. Az alábbiak közül mely települések részesültek még
Bábolnával együtt városi
rangban?
1. Ács
2. Kaba
x. Hajdúsámson
3. Ki avatta ünnepélyes keretek között várossá nagyközségünket?
1. Szili Katalin
2. Áder János
x. Bujdosó Sándor
4. Mi volt a címe „Bábolna
nagyközség várossá nyilvánítási pályázata” alcímû
kiadványnak?
1. Pusztából város
2. Puszta után város
x. Pusztán város
5. Hányadik Kukorica Fesztivál zajlott a várossá válás
évében?
1. harmadik
2. negyedik
x. ötödik
6. Hányadik tanévét kezdte a
várossá válás évében a Zene- és Mûvészeti Iskola?
1. hatodik
2. kilencedik
x. tízedik
7. Ki lépett fel a „Bábolnai Játékszínben” 2003 októberében?
1. Steve Taylor Szabó, pánsíp mûvész
2. Celtic Sunrise, ír step
táncegyüttes
x. Berecz András, ének- és
mesemondó

8. 2003-ban, a várossá válás
évében melyik utca kapta
meg a „Bábolna legszebb
utcája” kitüntetõ címet?
1. Rózsaerdei utca
2. Kazinczy utca
x. Dózsa utca
9. 2003-ban, az ötödik GYÖK
választáson ki lett a polgármester?
1. Bata Enikõ
2. Popovics Dóra
x. Debreceni Andrea
10. Ki lett Bábolna díszpolgára
a várossá válás évében?
1. Mátray Magdolna
2. Szaxon Attila
x. Cseh László
11. Hány oktatási intézménye
volt Bábolnának 2003-ban,
a várossá válás évében?
1. három
2. négy
x. hat
12. Mennyi volt 2003-ban a Zene- és Mûvészeti Iskola
tanszakainak száma?
1. hét
2. tizenkettõ
x. tizenöt
13. Ki nem volt tagja a képviselõ testületnek 2003-ban?
1. Bérci Károlyné
2. Cseh László
x. Popovics György
13+1. A Belügyminisztérium
hivatalos levelét, melyben
értesítették a polgármester asszonyt a városi rang
elnyerésérõl, milyen dátummal iktatták?
1. 2003. június 12
2. 2003. június 16.
x. 2003. június 18.
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BUKÓGÁTAK ÉS

HALREKESZTÕK VIDÉKÉN
A sikeres színházlátogatásunk után
mindenki nagyon várta a tavasz kezdetét, és elérkezett az idõpont egy igazán kellemes szigetközi túra megtételére. Az 52 km hosszú Alsó- és Felsõ- Szigetköz legkeskenyebb szakaszát, az ásványrárói ágrendszert
jártuk végig. A település 1936-ban két falu Ásvány és Ráró
egyesítésébõl jött létre. A “ráró” név jelentése kerecsensólyom – ez volt a honfoglaló magyarok szent madara – a falu Árpád-kori eredetére utal.)
A terület a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, mely a
Nagy-Duna és a Mosoni-Duna hullámterét foglalja magába.
A Duna szabályozása már a XIX. században elkezdõdött, és
napjainkban is tart. Árvízvédelmi töltéseket építettek, és
párhuzammûvek közé szorították a fõmedret. 2012. október
25-én volt húsz éve, hogy a Dunát mintegy 40 km hosszan,
a bõsi erõmûre terelték a szlovák vízépítõk.
A párhuzammûvek a mellékágakat úgy zárják le, hogy
csak magasabb vízálláskor jutott beléjük víz. A mellékágakat lezáró merõleges, vagy párhuzammû-részeket zárásoknak nevezik. A mellékágrendszerek a zárások következtében alakultak ki, melyek behálózzák az egész területet. Mi
ezek közül a gombócosi, és a pókmacskási zárást - bukógátat csodáltuk meg vezetõnk Ertl Sándor kisérésében. Különbözõ bukótípusok torlaszelemein nagy sebességgel zúdult le a víz, igazi hullámtáncot jártak a habok. A hallépcsõk
célja, hogy biztosítsák a halak természetes vándorlását.
Túránk során volt lehetõségünk az árvizekrõl mesélõ füzeket, a gazdag madárvilág egy-két képviselõjét megpillantani, a hódok rágását megfigyelni, és pocokjáratot kémlelni.

Természetesen nem lehetett kihagyni a Szigetköz halaiból készült finom halászlevet, melyet a 15 km-es túra befejeztével fogyasztottunk el a Titán csárdában.
Tervezzük a többi ágrendszer és tanösvények bejárását
és megismerését is.
A turisztikai csoport nevében köszönöm a 32 fõ érdeklõdõ jó hangulatát, és a túrán való részvételét.
Bierbauer Imréné

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
MEDVEHAGYMA TÚRA

Helyszín: Bakonybél
Idõpont: április 20. (szombat) esõ esetén elmarad
Távolság: 11 km
Bakony Hotel - Móriczháza - Vörös János-séd - Odvaskõi rét - Gerence-völgy
Indulás: 8.30-kor a Kardirex elõtti parkolóból
Érkezés: 18 óra körül
Buszköltség: kb. 2000 Ft/fõ
Jelentkezés és megbeszélés április 17-én 17 órakor a
Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél

VULKÁN TÚRA

Viktória Spirit Cosmetics
Kozmetikai kezelések
Profi smink
Kozmetikai és smink tanácsadás
3D mûszempilla
Relaxációs masszázs
PANKOVICS VIKTÓRIA kozmetikus, sminkes
2943 Bábolna, Kölcsey Ferenc u. 35
Bejelentkezés: 20-2616-605
vpankovics@gmail.com pankovicsviki.uw.hu
16 www.btv.hu

Helyszín: Ság-hegytõl Sárvárig
Idõpont: május 11. (szombat) esõ esetén elmarad
Program: Celldömölk Ság–hegy Vulkánpart megtekintése, Sárvár Nádasdy-vár, Arborétum
Indulás: 7 órakor a Kardirex elõtti parkolóból
Érkezés: 20 óra körül
Költségek: buszköltség kb. 3000 Ft/fõ + belépõk
Jelentkezés és megbeszélés május 08-án 17 órakor a
Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!!
www.merfoldko.babolna.hu

N A KO R
K F T.
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

BÁBOLNAI FÓRUM

IN MEMORIAM
BÁLINT TIVADARNÉ!

Mindnyájan megrendüléssel vettük tudomásul, hogy Bálint Tivadarné Pozsgai Erzsébet
osztályfõnökünk, kolléganõm nincs az élõk
sorában. Köszönjük, hogy tanítottál, oktattál
bennünket nagy szeretettel. Emlékezünk arra
a napra, amikor fiatalon, sötétkék – fehér mintás ruhában megjelentél az elsõ tanítási napon. Körjátékot játszottunk a parkban. 3. osztályosok voltunk, a nagykastélyba jártunk a
háború után. Boldogok voltunk.
Aztán az izgalmas matematika és fizika
órákra. Veled izgultunk a fizika szakfelügyelõ
érkezésekor. Szeretetünk jeléül májusfát állítottunk, te pedig szendvicsekkel kedveskedtél a kitáncoláskor. Éjjel zenét adtunk 1 szál
hegedûssel, te pedig kiugrottál az ablakon
hozzánk. Az öt éves találkozókat is mind megtartottuk. 6 évig nevelgettél bennünket, mint
osztályfõnök és szaktanár. Míg erõd engedte,
oktattad Bábolna diákjait, melyért hálásak vagyunk. Emberséggel és tisztességgel végezted munkád. Elismerésképpen a képviselõtestület Bábolna Városáért kitüntetésben
részesítette. Nagyra értékelted e kitüntetést,
büszke voltál rá, mi pedig veled örültünk örömödnek, gratulálunk. Köszönjük áldozatos
munkád, amit a gyermekek neveléséért, oktatásáért tettél.
Köszönjük a szeretetet, amit nekünk adtál.
Szereteted szívünkben örökké él!
Nyugodj békében! Tiszteletünk jeléül:
1954. évben végzett diákok nevében:
Mészárosné Szilágyi Erzsébet
nyugd. pedagógus, tanítvány

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját a

CSEPEREDÕK
NÉPTÁNCCSOPORT
MÛSORÁRA
a bábolnai Szabadidõközpontba
2013. április 20-án 16 órára
Muzsikál a Rojtos Együttes

2013. április

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Április 14-én vasárnap
Április 21-én vasárnap
Április 28-án vasárnap
Május 5-én vasárnap
Május 12-én vasárnap

10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise

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.)
Ingyenes jogsegélyszolgálat 34/512-790
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata, Jogi Segítségnyújtó Osztály
Tatabánya, Népház u. 12. Dr. Szalay Zoltán
Polgárõrség Egyesület Bábolna
közbiztonságot érintõ események 0-24 óra
Sáhó András elnök 30/621-0215
Nagy Károly tag, településgazda 30/986-8287

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 14.
ÁPRILIS 21.
ÁPRILIS 28.
MÁJUS 5.
MÁJUS 12.

– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Édesanyák vasárnapja
– Vasárnap - Konfirmáció

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
ÁPRILIS 21. Vasárnap 15 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

É RTESÍTÉS

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Ácsi úti
temetõben a koporsós temetés 2013. március 19-tõl az
ÁNTSZ határozata miatt felfüggesztésre került, amíg a
talajvízszint 2 méter alá nem csökken. Ezen idõszak alatt
kizárólag urnás temetés végezhetõ! Megértésüket
köszönjük!
Bábolnai Szolgáltató Kft.
www.btv.hu
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TEKE NB II

ELSZÁLLTAK A BAJNOKI REMÉNYEK,
DOBOGÓS HELYEZÉSBEN BÍZNAK

NB II-es tekecsapatunk március elsõ szombatján hazai
pályán mérkõzött a Csór együttesével. Játékosaink remek
teljesítménnyel múlták felül a tabella hátsó harmadában helyet foglaló ellenfelüket, egy kivétellel minden játékos 520 fa
felett teljesített. Gyõzelmükkel tartják második helyezésüket. 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 Ferenc 502 fa, Balom Sándor 530 fa, 1 csp., Szilágyi András 526 fa, 1 csp. Ifi 3:0
(516:480). Körmendi Imre 516 fa.
Március 10-én újabb idegenbeli gyõzelmével NB II-es tekecsapatunk még egy lépést tett bajnoki reményeik megvalósítása felé. Legényeink a sereghajtó Petõháza otthonába
látogattak, ahol bár változó teljesítménnyel, de határozott
gyõzelmet arattak.Ebben a fordulóban a vetélytárs elsõ helyezett Herend is gyõzött, így maradt a két együttes közti
három pontos különbség. Petõháza SE – Bábolna SE 2:6
(2983:3032). Barányi Ferenc 481 fa, 1 csp., Balogh István
510 fa, 1 csp., Torma József 513 fa, 1 csp., Mogyorósi Balázs 475 fa, Balom Sándor 531 fa, Szilágyi András 522 fa, 1
csp. Ifi 0:3 (490:518). Körmendi Imre 518 fa.
Aztán a hóviharos hétvégét követõ szombaton elszálltak
a bajnoki remények, NB II-es tekecsapatunk már nem jut
egy osztállyal feljebb. Ez derült ki a listavezetõ Herend ellen
vívott bajnoki rangadón, mely tekéseink számára sorsfordító találkozó volt. Ha itthon gyõznek, már csak egy pont különbség lett volna a két együttes között. Ám ezúttal a komoly pszichikai terhet a vendégek bírták jobban, legényeink korábbi teljesítményeik alatt dobtak. Skuba István szakosztályvezetõ dobogós helyezésben bízik. Bábolna SE –
Herend VTK 1:7 (3025:3051). Balogh István 503 fa, Torma
József 511 fa, Mogyorósi Balázs 520 fa, Körmendi Imre
(Barányi Ferenc) 499 fa, Balom Sándor 520 fa, 1 csp., Szilágyi András 472 fa. Ifi 0:3 (499:520). Szász László 499 fa.
A hónap utolsó szombatján tekéseink a hóvihar és a katasztrofális idõjárás miatt elmaradt mérkõzésüket játszották
le Jánossomorján. A Herendtõl elszenvedett súlyos vereséget követõen úgy látszik, még nem jöttek helyre tekézõink,
mert a tabella alsó régiójához tartozó Jánossomorjától 6:2
arányú vereséget szenvedtek. Jánossomorja SE – Bábolna
SE 6:2 (3174:3106). Balogh István 530 fa, 1 csp., Torma József 518 fa, Mogyorósi Balázs (Skuba Zoltán) 474 fa, Balom
Sándor 572 fa, 1 csp., Szilágyi András (Balom Norbert) 496
fa, Barányi Ferenc 516 fa.

Elkészülni... rajt!

ISMÉT ITT AZ ÖLBÕ FUTÁS

A Komárom-Esztergom Megyei Atlétika Szövetség ismét megrendezi az Ölbõ futást április 23-án.
A verseny célja: Bábolna és öt község – Bana, Bokod,
Kocs, Nagyigmánd, és Tárkány – iskolásainak bevonásával a futás népszerûsítése. A megmérettetés elsõ száma (7-8 éves lányok kategóriája)14 órakor indul. Elõre
nevezés nincs, a versenyszám rajtjánál kell az indulóknak megjelenni.
Egyéb információ:
Cseh László szövetségi elnök – Tel: 06 20/ 8248-491,
valamint Szöllõsi Miklós fõtitkár – Tel: 06 30/260-2604.
szollosi.miklos@citromail.hu
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ZÖLD-FEKETÉBEN POMPÁZNAK
Új szerelések az utánpótlás korú focistáknak

Új mezeket, nadrágokat, sportszárakat, melegítõket, kabátokat és táskákat – tehát cipõn kívül komplett labdarúgó
szerelést – vehettek át március elsõ hetében utánpótláskorú focistáink. Az összes korosztályt TAO pályázaton nyert
összegbõl sikerült felöltöztetni, melynek eredményeképp
egységes képet mutatnak majd a csapatok, zöld-feketében
pompáznak.
A hét- és kilencévesek egyenpólót, valamint teljes mérkõzés felszerelést – sportszár, nadrág, mez – vehettek át. A
11-tõl egészen 19 éves korosztályig focizó gyerekeket teljesen „felöltöztették”. Táskát, gálamelegítõt, edzõmelegítõt, két garnitúra mérkõzés-szerelést és széldzsekit kaptak.

KÉZILABDA

VISSZATÉRÕK

ÉS ÚJ JÁTÉKOSOK A CSAPATBAN
Végre hazai pályán láthattuk játszani megyei nõi kézilabdázóinkat. A lányok március 15-e hétvégéjének rossz idõjárása miatt pihenõre kényszerültek, az Ács elleni idegenbeli
meccs elmaradt. Következõ vasárnap a Környe látogatott
Bábolnára.
Az elsõ félidõben jobban játszott együttesünk, négygólos
vezetésre is szert tett, a második játékrészre háromgólos
elõnnyel fordultak kéziseink. Aztán közel 15 percig nem
tudtunk gólt szerezni, mialatt az ellenfél három-négy góllal
is elhúzott. A végjátékban sem sikerült megfordítani az
eredményt, mindössze a kiegyenlítésre maradt esély, de ez
is elmaradt. Bábolna – Környe 23:24.
A bábolnai lányok között több visszatérõ és egy új játékos is pályára lépett. A küzdelemben még nem vett részt,
de a hétmétereseket biztosan értékesítette Fehér Mária, aki
szülés után fokozatosan tér vissza a csapatba. Maráz Brigitta az elmúlt félévben nem vállalta a játékot, de a tavaszi szezonban ismét erõsíti az együttest. Elõször láthatták a nézõk
tétmeccsen játszani Tímár Dórát, akit már tavaly leigazolt a
szakosztály, de néhány mûtétje miatt nem vállalhatta a játékot. Új szerzemény még Farkas Renáta, õt Gyõrbõl igazolták, de az elsõ hazai találkozón még nem szerepelt.
KÖVETKEZÕ MÉRKÕZÉSEK:
Április 14. 15:00:
Bábolna SE – Kisbér KC (helyszín Bábolna)
Április 21. 15:00:
Bábolna SE – Lábatlani SE (helyszín Bábolna)
Április 27. 14:00: Tarján SE – Bábolna SE (helyszín Tarján)
Május 5. 17:00:
Tatabánya SC – Bábolna SE (helyszín Tatabánya)
Május 12. 15:00:
Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC (helyszín Bábolna)
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LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

VÁRTNÁL IS JOBB TAVASZI KEZDÉS,

EGYÜTTESÜNK AZ ÉLMEZÕNYHÖZ SZERETNE TARTOZNI

Megyei elsõ osztályú labdarúgóink a tavaszi szezon elsõ mérkõzését Környén
játszották. Új igazolásokkal megerõsített
csapatunkat a tizenhatodik percben az ellenfél segítette hozzá a vezetéshez,
ugyanis a saját hálójukat sikerült bevenni.
A második félidõ huszonkettedik percében Frank Attila volt eredményes, a lefújás elõtt két perccel pedig az éppen Frank
helyett csereként beálló Bõsze Csaba vette be a környeiek kapuját. Környe SE –
Bábolna SE 0:3. Az ifjúsági együttes is bebizonyította a tudásbeli különbséget, õk
4:0-ra gyõztek idegenben.
Meglepetésre már az elsõ félidõben eldõlt a Bana – Bábolna megyei labdarúgó
rangadó kimenetele. A mindig kiélezett
küzdelmet hozó találkozót a banaiak
kezdték jobban, de támadásaik kemény bábolnai védõfalba ütköztek. A mieink hamar megtalálták a hazaiak gyenge pontjait, és Lengyel Dániel bombagóljának köszönhetõen már a 8. percben megszerezték a vezetést. A vizes,
mély talajú pálya ellenére mozgalmas, hajtós meccset láthattak a nézõk, mindkét csapat támadó felfogásban futballozott. A 27. perc is a gólöröm ideje volt, ekkor Horváth
Csaba talált a banai hálóba. Az elsõ félidõ lefújása elõtt
egy perccel Lanczendorfen József növelte elõnyünket,
bár ekkor még a hazai csapat bízott a jó második játékrészben. Focistáink azonban remekül kapcsolták ki ellenfelük kulcsjátékosait, ráadásul még erõvel is bírták az
utolsó pillanatig. Gólt ugyan nem hozott a második félidõ,
küzdelmes játékot igen. Legényeink újabb fontos gyõzelmet arattak idegenben, és már a tabella 8. helyére kapaszkodtak fel. Banai KSK – Bábolna SE 0:3.
Az U19 csapat is hírnevéhez méltóan futballozott. A
környei gyõzelem után Banát is könnyedén múlták felül, a
gólarányjavítás is sikerült. A nagy ellenfél Esztergom karnyújtásnyira van a tabellán, de még mindig három pont
az elõnye. Banai KSK U19 – Bábolna SE U19 1:8.
Ozoróczi Gábor együttese is megújult a téli átigazolási
idõszak alatt, néhány játékos távozott, de helyettük sikerült minõségi igazolásokat végrehajtani. Fábián Dávid befejezte labdarúgói tevékenységét, másik sportágat választott, Korompai Patrik edzés nélkül szeretett volna
meccseket játszani, errõl edzõje hallani sem akart, így õ
sem vesz részt a csapat munkájában, illetve Nádasi Máté
igazolt át Nagyigmándra. Érkezett viszont Otoltics Márk
és Wolf István Etérõl, akik az idõsebb korosztályhoz tartoznak. Fiatalabb játékosokat is igazoltak: Hegedûs Gergõt Komáromból, aki válogatott, három évet NB II-ben játszott, Csillag Mátét, aki Bábolnán kezdett focizni, aztán
Gyirmóton folytatta, most pedig ismét a bábolnai ifistákat
erõsíti. Az U16-os csapatból felkerült Horváth Dominik és
Kovács Máté, akik szorgos munkával igyekeznek beilleszkedni a bajnokaspiráns együttesbe.
Egy hét szünet után március 24-én labdarúgócsapatunk a sereghajtó Nyergesújfalu otthonába látogatott. Idegenben mindig bónuszként jegyzik a gyõzelmet, még akkor is, ha valaki a tabella végén álló együttes ellen játszik.
Focistáink az elsõ játékrészben nem tudták bevenni a ha-

zaiak hálóját. A második félidõbõl csupán öt perc telt el,
mikor Lanczendorfen Attila szerzett gólt, majd alig öt perc
múlva Horváth Csaba is feliratkozott a góllövõlistára. Tizenkét percére rá Kalamár Lajos folytatta a gólgyártást,
melyre a hazaiak három perc múlva válaszoltak. Zoltek
Nyergesújfalu SE – Bábolna SE 1:3.
Gyengélkedtek viszont ifistáink. Az õ sikersorozatuk
megszakadt, nem tudtak közelebb kerülni a listavezetõhöz, ellenben visszaestek a harmadik helyre a hatodiktól
elszenvedett vereségüknek köszönhetõen. Zoltek
Nyerges-újfalu SE U19 – Bábolna SE U19 2:1.
A hónap utolsó fordulójában a szomszédvár Ács együttese látogatott Bábolnára. A végig szakadó hóesésben
zajló találkozó vendég rohammal kezdõdött, ami meglepte védelmünket. A korábbiakhoz képest kissé átszervezett
bábolnai csapat aztán átvette az irányítást, és a kilencedik
percben Frank Attila révén vezetést szerzett. Az elsõ félidõben egyértelmûen jobban játszottak focistáink, minden akciójuk komoly veszélyt jelentett az ácsi kapura, miközben a védelem remekül állta az idõnkénti ácsi ellentámadásokat. A harmincharmadik percig kellett várni az
újabb gólra, ekkor Lanczendorfen Attila mintegy tíz méterrõl parádés mozdulattal ollózva talált az ellenfél hálójába,
mely bravúros és szépségdíjas gól volt. A második játékrészre mintha kicserélték volna együttesünket. Lehet,
hogy elfelejtették a játék lényegét, szinte ráültek az eredményre. Még az ötvenötödik percben bekapott gól sem
ébresztette fel legényeinket, csupán akkor eszméltek,
amikor egy büntetõt kihagytak az ácsiak. Ekkor ismét magára talált a csapat, és a hatvanhatodik percben Kalamár
Lajos vette be az ellenfél kapuját. A vége elõtt négy perccel a csereként beállt Bõsze Csaba állította be a végeredményt, ezzel együttesünk már újabb célok elé nézhet. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC 4:1.
Az U19-es csapat igyekezett kiköszörülni az egy héttel
korábbi csorbát. Az elsõ félidõben még mindig a korábbi
játék hatása alatt voltak, meglepetésre két góllal vezettek
a vendégek. A második játékrészben már sikerült levetkõzniük a gátlásokat és megmutatták oroszlánkörmeiket.
Lõttek három gólt, míg egyet sem kaptak. Bábolna SE
U19 – Ácsi Kinizsi SC U19 3:2.
Hantos
www.btv.hu
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T AVASZVÁRÓ O VIS N YUSZI F OCIKUPA
Óvodáskorú labdarúgó palánták
számára rendeztek focitornát településünk sportcsarnokában március
30-án húsvét vasárnapját megelõzõ
szombat délelõtt. Stílszerûen „Tavaszváró Ovis Nyuszi Focikupa” elnevezést kapta a rendezvény, melyet
Szilágyi Ágnes, az intézmény gondnoka már hatodik alkalommal rendezhetett meg.
Ezúttal hat együttes érkezett a tornára. Banáról, Nagyigmándról egyegy, Gyõrszentivánról kettõ és természetesen itt voltak a hazai csemeték
szintén két csapattal, melyeket
Szendrõl érkezett apróságokkal egészítettek ki.
A focidélelõtt rendhagyó zenés bemelegítéssel kezdõdött Kozma Ágnes irányításával, aztán két pályán elkezdõdtek a küzdelmek. Az apróságok már alig várták, hogy pályára léphessenek, boldogan rúgták a bõrt,
szinte fáradhatatlanul, kifogyhatatlan
lelkesedéssel és energiával fociztak
egymás ellen. Meglepõen sok ifjú
hölgyet fedezhettünk fel a focisták
között, akik kivételes bátorsággal és
odaadással harcoltak fiútársaikkal
karöltve a gyõzelmet jelentõ gólokért.
A torna szervezõje, Ági néni elmondta, ebben a korosztályban nem
elsõrendû szempont az eredmények
hajszolása, sokkal inkább az a lényeg, a gyerekek jót játszanak,
együtt mozogjanak. Ezeket a gondolatokat a csapatok edzõi, vezetõi is
megerõsítették, bár azt hozzátették, a
focipalántákat komolyan motiválja
egy-egy elért gól, vagy gyõzelem.

A helyosztó mérkõzések csúcspontját a döntõ meccs jelentette, melyet nagy meglepetésre Bana óvodásai és Bábolna második csapata játszott. Végeredményben a hazai gárda szerezte meg a végsõ gyõzelmet,
így õk kapták a „nyuszikupát” és az
aranyérmeket. Második helyezett a
banai legénység lett, a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára Nagyigmánd csapata állhatott fel, a negyedik helyet Bábolna elsõ csapata szerezte meg, ötödikként Gyõrszentiván
egyes, míg hatodikként kettes csapatuk végzett. Külön ajándékot kaptak a
Bábolna együttesét erõsítõ szendi
ovisok, valamint jutalmazták a gólkirályt a bábolnai Füredi Martin személyében, aki a torna folyamán 10 gólt
szerzett. A két hazai csapatban akadt

egy-egy olyan játékos, akik az utóbbi
idõszakban a legnagyobb fejlõdésen
mentek keresztül. Õk – Bernáth Marcell és Horváth Ákos – különdíjban részesültek. Elbúcsúztatták még azt a
hét bábolnai ovis focistát, akik jövõre
már iskolába mennek, így már más
körben folytathatják sporttevékenységüket.
Az érmeket és kupákat Nagy Lajos,
a BSE elnöke és Koppendorfer Tamás, a rendezvény egyik fõtámogatója adták át.
Az ifjú focisták kitörõ örömmel fogadták a jutalmakat. Az esemény záróakkordjaként a nyuszinak beöltözött lányok csokitojásokkal ajándékozták meg a résztvevõket, majd élõ
nyulakat is simogathattak az apróságok.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ: a BTV ügyvezetõje / Fõszerkesztõ és fotók: Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztõsége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: Misztótfalusi Kft. Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.
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