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SZÁMÍTÓGÉPEKKEL ÉRKEZTEK A DÁNOK

Nyolctagú dán küldöttség érkezett
városunkba április 16-án este. A ma-
roknyi külföldi vendégcsapat egészen
péntekig élvezte az önkormányzat
vendéglátását. A város vezetése és a
helyi gyermekönkormányzat fiataljai
igyekeztek sokrétû és változatos
programokkal bizonyítani vendégsze-
retetüket. 

Szerdán az Ölbõi-tó partján telt a
nap, ahol ragyogó tavaszi napsütés-
ben várták, hogy a horgászbotok csa-
lijára hal akadjon. A jó hangulatú pik-
niken a dánok magyar specialitásokat
kóstoltak, és csepegtettek némi ízelí-
tõt maguk is a dán konyha világából.
Csütörtökön íjászkodtak, azt követõ-
en lovagoltak a ménesbirtokon, majd
délidõ táján átadó ünnepségre került
sor az általános iskolában, hiszen a
dán vendégek nem érkeztek üres kéz-
zel. Ekkor adták át ugyanis azokat a
számítógépeket, melyeket az iskolai
informatika terembe szántak. 

A jótékony felajánlás elõzménye a
Kukorica fesztivál idejére nyúlik visz-
sza, tudtuk meg dr. Horváth Klára pol-
gármestertõl. 

– Akkor pillantottak be az iskolai
számítógépterembe, ahol meglepeté-
sükre, nagyon elavult gépeket láttak.
Lars Otte Koefoed, a dán küldöttség
egy tagja volt az, aki kitartóan szer-

vezte annak menetét, hogy a gépek
ide, Bábolnára eljussanak.

Az ötletgazda Lars Otte Koefoed el-
mondta, a gépek egy könyvtárból
származnak, és csupán egy évig üze-
meltek. Miután korszerûbbekre váltot-
tak, az alig futott eszközöket szívesen
ajánlották fel a bábolnai iskolának.

Az újszerû állapotú számítógépeket
és monitorokat maguk a dánok állítot-
ták üzembe az iskolában, így szerdán
már használatba vették a gyerekek az
informatika órán. 

A dán küldöttek a programkavalkád
folytatásában  dr. Lakatos János – vá-
rosunk belgyógyászának – csellókon-
certjét is meghallgatták a szabadidõ-
központban, majd az Ötösfogat étte-
remben néptánc és közös esti vacso-
ra várta õket. A közös asztalnál lehe-
tõség nyílt a köszönetnyilvánításra és
a kötetlen beszélgetésre is. Az együtt
töltött idõszak, noha rövidnek bizo-
nyult, de lesz még mód hamarosan
egy új találkozásra, mely szintén a

testvér-települési kapcsolat elmélyíté-
séért is sokat tehet. Dr. Horváth Klárá-
tól megtudtuk: a dánok ifjúsági talál-
kozót szerveznek Mariagerfjordban
augusztusban, melyre a bábolnai
Gyök tagjait is meginvitálnák.

Popovics György megyegyûlési el-
nök – ki képviselõként is sokat tett a
dánokkal való kapcsolat kialakításáért
– a záró estén úgy fogalmazott: a dá-
nokkal való együttmûködés nemcsak
Bábolnának, hanem a megyének, sõt,
az országnak is kifejezetten elõnyére
válik, hiszen hírünket viszik magukkal. 

– A személyes találkozás, a barát-
ság összefûz bennünket. Valamennyi
testvérvárosi kapcsolatunknál az ifjú-
sági kapcsolatoknak van a legjelentõ-
sebb szerepe, mert az jelenti a hosz-
szútávon való együttmûködés lehetõ-
ségét, ezért kiváló, hogy a  helyi
GYÖK is részt vállalt a vendégek foga-
dásában. Bábolnának fontos, hogy
Dániában tudjanak rólunk – magya-
rázta a megyegyûlési elnök.

Csak rövid ideig üzemelt, újszerû számítógépekre cserélõdött az
általános iskola gépállománya. A cserét a városunkban vendéges-
kedõ dán küldötteknek köszönhetik a gyerekek. 
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A szokásos napirendi pontok menetében elsõként el-
hangzott a beszámoló a két ülés közt történt esemé-
nyekrõl, a lejárt idejû határozatokról, valamint megtör-
tént a bizottságok döntéseinek ismertetése a bábolnai
képviselõ-testület április 25-i ülésén. 

Az elsõ napirendi pont egyik kiemelt témája a pénzügyi
bizottság döntéseihez kapcsolódott. A Közép-Dunántúli Re-
gionális Mentõszervezet 2012. évi beszámolóját hallgatta
meg mindkét bizottság, a beszámoló mellett dr. Horváth
Klára polgármester nyújtott tájékoztatást a testület tagjai ré-
szére a Bábolnán épülõ mentõállomás megvalósításának
jelenlegi állásáról. Az Országos Mentõszervezet részére
már birtokba adta az önkormányzat – a Jégeri út és a Vízto-
rony út sarkán található ingatlant –, ahol a leendõ mentõál-
lomás épül. A közbeszerzési eljárás már elindult, a 22 fel-
építendõ mentõállomás közt a bábolnaira vonatkozó is, a
kivitelezés várhatóan szeptemberben elkezdõdhet. Régi-
ónkban Bábolnán kívül még Abán létesülhet új mentõállo-
más.

Hosszú évek óta szó van a BMX pálya megépítésérõl. A
hat-hét elõregyártott ügyességi elembõl álló létesítmény a
sportcsarnok mellett kap helyet. A BMX, a gördeszka és
görkorcsolya szerelmesei örömére ez a pálya június köze-
pére elkészülhet.

A városközpontban helyezték ki az elkészült filagóriát, és
a buszmegálló betonfalának festése is megtörtént.

A képviselõk már korábban döntöttek a sportcsarnok
önálló fûtésrendszerének kialakításáról, idõközben vala-
mennyi önkormányzati intézmény fûtésének felülvizsgálatát
elvégeztették. Májusban ez ügyben további döntések szü-
lethetnek. A nyári idõszakban az óvoda, iskola, idõsek ott-
hona, könyvtár, polgármesteri hivatal épületének energeti-
kai racionalizálása is megoldódhat, megújulhat, valamint
õsszel sor kerülhet a szabadidõközpont korszerûsítésére is.
Ezzel egyidejûleg a képviselõk arról is döntöttek, hogy a ré-
gi konyha (napköziotthon) épületét lebontják, és felépítik az
új konyhát a sportcsarnok mellett, melynek kivitelezési pá-
lyázatát nyárra kiírják. Az új konyhaépület elõnye, hogy a
gyerekek az iskolaudvaron közlekedve tudják majd megkö-
zelíteni a létesítményt és színvonalában jobban megfelel a
helyi igényeknek. A régi konyha területét parkosítja az ön-
kormányzat és a már meglévõ játszótér bõvítését is megva-
lósítja egyben. Az elsõ napirendi pont kapcsán elhangzott a
rendõrség március hónapra vonatkozó – a rendõri intézke-
dést igénylõ eseményekrõl szóló – beszámolója is.

A folytatásban a 2012. évi költségvetési rendeletet módo-
sították, a harmadik napirendi pontban pedig annak zár-
számadására került sor a pénzmaradvány megállapítása és
a könyvvizsgálói vélemény ismertetése mellett. A könyv-
vizsgálat alapján elmondható, hogy a város racionális gaz-
dálkodást folytatott. Ennek köszönhetõen 1 milliárd 83 mil-
lió forint bevétellel és 870 millió 446 ezer forint kiadással zá-
rult az év. A jelentõs pénzmaradvány ad lehetõséget a kor-
szerûsítésekre, építésekre. Az önkormányzat vagyona
(2012. december 30-án) 3 milliárd 569 millió 439 ezer forint.

Ezt követõen elfogadta a testület a 2012. évi belsõ ellen-
õrzések tapasztalatainak összegzésérõl szóló jelentést, a
dokumentum a város honlapján közzétételre került.

Az ötödik napirendben a 2014. évi költségvetés koncep-
ciójának elfogadása volt, melyet jogszabályi elõírás miatt
kellett elkészíteni az áprilisi testületi ülésre.

Az ülés folytatásában technikai jellegû rendeletmódosítá-
sokra került sor: a képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdí-

járól szóló rendelet tervezetrõl, valamint a vagyonrendelet
módosításáról szavaztak.

Az önkormányzat igyekszik racionálisan mûködtetni in-
tézményeit, ez és a változó szabályozók indokolták koráb-
ban a létszámcsökkenést. A járások kialakítása okán négy
álláshely szûnt meg, melyek pénzügyi hátterét négymillió
forint mértékben pályázhatja meg az önkormányzat, várva a
sikeres elbírálásra. Ennek feltétele, hogy a jövõben nem
hozzák létre újra ezeket az álláshelyeket.

A Bábolnai Televízió Nonprofit kft. beszámolóját is elfo-
gadta a bábolnai grémium. A Bábolnai Fórum fõszerkesztõi
álláshelyére három pályázat érkezett, ezek ügyében is dön-
töttek a képviselõk, egyhangúlag Hantos Péternek szava-
zott bizalmat a városvezetés.

A Kukorica fesztivál meleg- és hidegkonyhai vendéglá-
tásra érkezett pályáztok közül a V.E.SZ. Italautomata és
Üzemeltetõ Kft. ajánlatát fogadták el a képviselõk.

BÉRLAKÁS PROGRAM INDULHAT
Hosszas beszélgetést, együttgondolkodást kiváltó napi-

rendi pont volt a bérlakáspark építésre vonatkozó téma.
Elõzménye, hogy négy vállalkozó ajánlatot tett az önkor-
mányzat részére, hogy a ,,Hetes Majorban’’ a jelenlegi be-
építetlen területeken olcsón fenntartható lakásokat építené-
nek fel bábolnaiak, illetve bábolnai cégeknél dolgozók szá-
mára. Különbözõ támogatásokat kértek az önkormányzat-
tól, mint például a megalakítandó cégük számára a „Bábol-
na” név használatát, a Hetes Major területeire opciós jogot,
amit a kimérés ütemében kérnek. A képviselõ-testület hatá-
rozata alapján támogatta a lakópark kiépülését, egyrészt a
fiatalok lakáshoz jutása és a város lakosságszáma növeke-
dése érdekében, másrészt felelõsen elõre gondolkodva a
következõ évtizedek prognosztizálhatóan negatív tendenci-
ájú népesség változásának ellensúlyozására. További tár-
gyalások, egyeztetések szükségesek annak érdekében,
hogy a konkrét szerzõdéses kötelezettség- vállalásokat és
jogokat hivatalos úton is tisztázza az önkormányzat, az elõ-
készületi munkák azonban megindulhatnak.

Határozat született arról is, hogy az év végéig készüljön
átfogó, részletes stratégiai koncepció arra vonatkozóan,
hogy a bábolnai fiatalok helyben maradása és az ideérkezõ
munkavállalók letelepedése milyen intézkedéseket kíván
meg az önkormányzattól a népességfogyás megállítása ér-
dekében.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM FIATALOKNAK
A bérlakás építési program mellett ennek másik lépése

lehet a tanulmányi ösztöndíjprogram beindítása is, mely a
bábolnai cégek vonatkozásában az igényeiknek megfelelõ
szakember utánpótlásban jelent majd elõremozdulást, a
helyi fiatalok számára pedig a tanulmányi szerzõdések által
ösztöndíjat és a késõbbiekben álláslehetõséget is hozhat. 

A márciusi rendkívüli hóhelyzet következtében jelentõs
kiadás hárult a településre, a képviselõk határozata értel-
mében az önkormányzat benyújtja kérelmét a jogszabályok
adta lehetõségek szerint a belügyminisztériumhoz, a költ-
ségek mintegy hetven százalékát fedezõ támogatásra.

A két induló programról bõvebben a 4. oldalon olvashatnak.
Az utolsó napirendi pontban a Százszorszép Óvoda és

Bölcsõde Szervezeti és mûködési szabályzatát, házirendjét
módosították, majd önrészt biztosítottak az intézmény hõ-
szigetelésének biztosítására húsz százalékos mértékben,
ötmillió forint erejéig.

A következõ testületi ülés május 30-án lesz.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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Színesbe öltöztették a buszmegállót övezõ szürke beton-
falat. E frekventált terület szó szerint is a város új színfoltja
lett. A falfestés apropója Bábolna várossá válásának tizedik
évfordulója.

Az újító kezdeményezés kivitelezõi budapesti falfestõk,
akik, mielõtt ecsetet ragadtak volna, mélyen beleásták ma-
gukat a város történeti múltjába, mely ihletõje lehetett a ma
már szemrevételezhetõ kültéri alkotásnak. Az elõzetesen
megszületett vázlatokra az önkormányzat is rábólintott, így
nem maradt más hátra, mint, hogy a városba érkezzen a
két mûvészember, akik ecsettel és festékkel a kézben való-
sággal átváltoztatták a város szürke pontját. A falfestmény-
ben ott lapul Bábolna sokrétû arculata. A sokszínû munka
péntek estére készült el. A továbbiakban pedig nem is kíván
mást a bábolnaiaktól, csak hogy megóvják a rongáló ke-
zektõl.

Járda épült a nyomokon A elmúlt hetekben elkészült a polgármesteri hivatal mel-
letti járda. A térköves járdán megközelíthetõvé vált a játszó-
tér és a Toldi utca. Az épület környékének területrendezésé-
re egykoron egy 2008-ban benyújtott pályázat teremtett le-
hetõséget. A bábolnai önkormányzat akkor az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv részeként a Közép-dunántúli Operatív
Programban mintegy 76 millió forintot nyert európai uniós
forrásból. Az önkormányzati önrésszel végül a beruházás
90 millió forintból valósult meg. Hozadéka a megszépült
napközis udvar, a hivatali parkoló és kerítéssel körbevett, az
uniós elõírásoknak megfelelõ játszótér, melyben azóta is
sok gyermek leli örömét. A hivatalt övezõ felújított környe-
zet és játszótér hivatalos átadója 2009. november 25-én
volt. Az ünnepélyes alkalommal az is elhangzott, hogy ak-
kor ez a beruházás nem tartalmazta a járdaépítést. A vára-
kozás azonban nem volt hiábavaló. A város lakói ugyanis
éveken át a pihenõkertben közlekedtek, a most elkészült
járda így az sétálók által kitaposott nyomvonalon létesült az
önkormányzat finanszírozásában.

A BUSZVÁRÓ BETONFAL BÁBOLNA ÚJ SZÍNFOLTJA

BÉRLAKÁS ÉPÍTÉSI PROGRAM:
A TELEPÜLÉS JÖVÕJE

Dr. Horváth Klára polgármestert levélben keresték fel
bérlakás építési programmal kapcsolatban. A bizottsá-
gok és a képviselõ-testület is hosszasan vitatta ezt a
kérdést legutóbbi ülésén. 

A városvezetõ által kezdeményezett márciusi vállalkozói
fórumon is felmerült a lakosságszám fogyásának ténye. A
tervekben szereplõ bérlakás építési program a fiatalok
helyben maradását célozza, és új betelepülõket hozhat. A
helyi vállalkozói szféra munkaerõ problémáit is megoldaná
a betelepülés, amennyiben olcsón fenntartható lakások
épülnének, igénybe vennék azokat.

A programot négy helyi vállalkozó (akik májustól Bábol-
na Bérlakás Kft. néven mûködnének) dolgozta ki, terveik
szerint kb. húsz-negyven kisebb, önálló telekkel rendelke-
zõ bérlakást építenének saját beruházásban. Céljaikhoz az
önkormányzat segítségét, támogatását kérték. 

A bérlakásokat a „Hetes Major” beépítetlen területén ala-
kítanák ki, a kivitelezést már idén megkezdenék.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata és
a testület is támogatta a programot további egyeztetések-
kel.

TANULÁS, ÖSZTÖNDÍJ,
MUNKA EGY CSAPÁSRA

Azok a középiskolás, vagy felsõoktatásban résztvevõ
diákok, akik vállalják, hogy bábolnai céggel tanulmányi
szerzõdést kötnek, esetlegesen nagyobb támogatást
remélhetnek. 

A Bábolnai Közalapítvány Kuratóriuma felé új javaslattal
él a képviselõ-testület az ösztöndíjrendszerrel kapcsolat-
ban. A tervek szerint egy három oldalú tanulmányi szerzõ-
dés megkötésére nyílhat lehetõsége a bábolnai fiatalok-
nak, akik egyrészt támogatást kaphatnak az Alapítványtól,
a cégtõl, a helyi munkalehetõség mellé. Ez utóbbi a szak-
mai gyakorlat megszerzésének is kiváló módja. 

Több cég megfogalmazta már szakember igényét, mely-
bõl kiderül: szakmunkásokból hiány van. A  Bábolnai
GYÖK is tett lépéseket: felmérték a szakember utánpótlást,
összeállított listájukat pedig eljuttatták a helyi cégekhez. 

Bábolna idõsödõ lakossága, csökkenõ létszáma is indo-
kolja a törekvés támogatását. A bérlakás építési program-
mal ez a kezdeményezés komplett koncepció része lehet
az önkormányzat számára, hiszen érdeke, hogy Bábolna
lélekszáma növekedjen, lakói helyben találjanak megélhe-
tési lehetõséget.

Az alkotók Füsun Ipek és Orosz Richárd
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Dr. Lakatos János, váro-
sunk belgyógyász orvosa
amatõr csellistaként egy ame-
rikai versenybe nevezett, ahol
kategóriájában második he-
lyezést ért el. Díja az volt,
hogy a new york-i Carnegie
Hallban is játszhatott. A ver-
senyt nyert csellista április 18-
án állt színpadra a szabadidõ-
központban, elsõként váro-
sunkban a Carnegie Hall
után. “A zene egy húron pen-
dít a másik emberrel”, fogal-
mazott dr. Horváth Klára kö-
szöntõ beszédében a koncert
nyitányán.

A köszöntõ szavakat követõen szín-
padra lépett az amatõr mûvész, aki,
mint mondta, a verseny után is az
amatõr zenészek világában kíván ma-
radni: nem hagy fel a világhírnévért az
orvoslással. 

Mint megtudtuk, egy hétig tartó kül-
földön tartózkodása alatt három kon-
certet is adott. Az elsõt – mely egy
önálló zenei est volt -  a new york-i Ma-
gyar Fõkonzulátuson, majd a Carnegie

Hallban beválthatta a verseny jutalmát.
Két megmérettetés második helyezett-
jei léptek itt színpadra, a világ több or-
szágából. Csaknem húsz zenész mu-
tatkozott be a bábolnai orvos mellett.

– Mi voltunk a zárószám, és a közön-
ségben ülõ feleségem szerint mi kap-
tuk a legnagyobb tapsot. Csodálatos
volt abban a teremben játszani, azon a
helyen, ahol a világ legnagyobbjai for-
dulnak meg általában. 

A Carnegie Hall után a wa-
shingtoni Magyar Nagykövet-
ségen muzsikált az orvos és
kísérõje teltház elõtt, ahol játé-
kukat álló tapssal jutalmazta a
közönség, mely azon a helyen
eddig, csak ritkán fordult elõ.

A verseny második helyét
Popper Magyar rapszódiájá-
val nyerte el a csellista, így ez
a darab is szerepelt a
Carnegie Hallban adott mûsor
repertoárjában. Az idén ötve-
nedik életévébe lépõ mûvész
saját kedvére válogatta össze
kedvenc melódiáit, ebbõl kap-
hatott ízelítõt a bábolnai kö-

zönség is. A szabadidõközpontban
adott koncerten a kutató gyógyszerész
foglalkozású, budakeszi Kolbe Ilona kí-
sérte zongorán, csak úgy, mint az
amerikai fellépéseken.

Dr. Lakatos János következõ nagy
színpadra lépése alkalmával ismét fel-
csendülnek ezek a zenemûvek Buda-
pesten a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem dísztermében június 21-én.

Nagykorúságába lépett a Csepere-
dõk Néptánccsoport, és fennállásának
tizennyolcadik évében is méltó módon
ünnepelt a formáció az április 20-ai gá-
lamûsora alkalmával. A szabadidõköz-
pontba szervezett fellépésen is többen
táncoltak olyanok, akik az alapítás óta
hódolnak e hagyományõrzõ tevékeny-
ségnek, õk együtt cseperedtek a nép-
tánccsoporttal, mely mára már több
mint hatvan fõs táborral rendelkezik.

Pörgött az alsószoknya, dobbantott
a keményszárú sarka, izzottak a húrok
és szólt a taps. A formáció valamennyi
csoportja megmutatkozott, régi és új
koreográfiákkal egyaránt.

A tánccsoport legkisebbjei is szen-
zációs mûsort adtak, mely megmutat-
ta, hogy az utánpótlás miatt nem kell
fájjon Bors Erika és Török Sándor mû-
vészeti vezetõk feje. Egy korábbi kore-
ográfiát poroltak le, és mivel Bors Erika
elmondása szerint, a kicsik tábora
igencsak megsokasodott, ezért ezúttal
is akadt olyan, akire ráillett az egyko-
ron már debütált táncos fõszerep. 

Egy sikeres gálamûsor után nehéz a
szereplés összegzése, pláne, ha az
ember maga is részese a produkció-
nak. 

Õk õszintén azt vallják, nem mindig
a produkció a legfontosabb. A tanulási

folyamat, és az ab-
ban rejlõ öröm leg-
alább annyira fon-
tos.

– A tánctanítás
nem egyszerû fel-
adat. Mielõtt egy
mûsor kicsiszolódik
gyakran káosz ural-
kodik, de mindig
tudjuk, hogy amikor-
ra kell, összeáll a
színpadkép. Lehetõ-
ség szerint nem dor-
gálunk senkit, ha
összeakad a láb,
vagy nem úgy mo-

zog a kéz a próbák során. Mi legin-
kább arra vállalkozunk, hogy a tánc
szeretetét örökítsük át, mert ez a lé-
nyege – magyarázta Török Sándor.

– Hosszú idõn át kitartóan dédelge-
tett „vállalkozásuk” beérett: meghozta
gyümölcsét, hiszen növendékeik közül
többen mára oktatják is a csapat fiatal-
jait. 

– Mi nem veszünk részt a kicsik fel-
készítésében. Amikor segítséget kér-
nek tõlünk a fiatal oktatók, akkor min-
dig ott vagyunk – magyarázta Bors Eri-
ka bízva a neveltek munkájában. 

Török Sándortól megtudtuk, a kö-
zönséget tapsra buzdító mûsorban
többek közt dél-alföldi, mezõségi,
küküllõ-vidéki, somogyi és rábaközi
táncokat, valamint táncszínházi pro-
dukciót is láthatott a közönség, mellyel
ugyancsak bemutatkoztak már. A talp-
alávalót a formációhoz hû Rojtos
Együttes húzta, akik már tíz éve kísérik
a Cseperedõket.

A gála után rövid, de megérdemelt
pihenés jön, azt követõen pedig  telje-
síteniük kell a nyári idõszakra szóló
meghívásokat, fellépéseket. 

Az igencsak összetett feladatot vál-
laló néptáncoktató házaspár  kívánsá-
ga a jövõre, hogy a tánc igaz szeretete
még sokáig éltesse a nagyszerû csa-
patot.

AZ ORVOSI RENDELÕBÕL A CARNEGIE HALLIG

CSEPEREDÕ CSEPEREDÕK
– 1995-ben alakult a bábolnai néptánccsoport –
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Több, mint 1,3 milliárd forintból újul-
hat meg a Tata-Gyõr összekötõ út,
Nagyigmánd és a megyehatár közötti
15,3 kilométeres szakasza. Az Új Szé-
chenyi tervben nyertes útberuházásról
tavaly szeptemberben Nagyigmándon
tájékoztatták az érintett települések ve-
zetõit. A 8136-os jelû útszakasz felújí-
tási munkálatait kivitelezõ végzi. Mivel
az útberuházásnak a városunkban ta-
lálható Mészáros út is része, és ott
még mindig hatalmas kátyúk táton-
ganak, ezért a projektgazda Magyar
Közút megyei igazgatóját, Barabás
Zsoltot kérdeztük, aki úgy fogalmazott:
a projektgazda a mûszaki ellenõrzé-
sért felelõs, a munkálatokat a kivitelezõ
saját ütemében végzi, melyre nincs rá-
hatása társaságuknak. 

– Nekünk az a célunk, hogy határ-
idõre, elsõ osztályú minõségben ké-
szüljön el az útszakasz felújítása. A
burkolatjavítási munkákhoz az idõjárás
korábban nem volt túl kegyes, a jobb
minõség érdekében mi is azt szorgal-
maztuk, hogy a kivitelezõ csak tavasz-
szal kezdje meg az építést – magya-
rázta.

– A kivitelezést elnyert cég április 8-
án vette át a munkaterületet. Az útfel-
újításról megtudtuk, az út a teljes 15,3

kilométeren új aszfaltburkolatot kap,
ami azt jelenti, hogy két réteg új aszfalt
kerül rá. 

– Azokon a lokális helyeken, ahol
nagyméretû burkolatsüllyedés tapasz-
talható, ott egészen az alapig felbont-
ják az utat és újjáépítik a pályaszerke-
zetet, majd fedik a kétrétegû aszfalttal,
tudtuk meg a megyei igazgatótól.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar
Közút Nonprofit Kft. szóvivõje lapunk
megkeresésére április közepén az
alábbi tájékoztatást nyújtotta a munká-
latokról: „A 8136-os számú úton jelen-
leg számos munkaterületen végez
munkát a kivitelezõ. Folyamatban van
a pályaszerkezetek lokális cseréje,
Bana belterületén folyamatos a szegé-
lyek cseréje, Bábolnán a szegélyek
bontása és cseréje a jövõ héten kez-
dõdik meg. Bábolna Nagyigmánd felõ-
li határában az autóbusz megállóhely
áthelyezése már megkezdõdött.
Nagyigmánd belterületén a szegélyek
cseréje, szintre emelése a jövõ hét
után kezdõdik. A hidak felújítása szin-
tén megkezdõdött, elõre láthatólag jú-
nius elejére fejezõdnek be. Az aszfalto-
zási munkák a jelenlegi ütemezés mel-
lett május közepén indulnak, június el-
sõ hetére fejezõdnek be. Sajnálatos

módon a kivitelezési munkák ütemezé-
sét lassítja a jelenlegi magas talajvíz-
szint, amely mellett a vízelvezetõ árkok
tisztítása nem minden szakaszon le-
hetséges.

Összességében a munkálatok a ter-
vek szerint júniusban fejezõdnek be.
Addig esetenként kihelyezett jelzõtáb-
lák figyelmeztetnek az útszûkületre,
félpályás útlezárásra, a hidak környé-
kén jelzõlámpák irányítják majd a for-
galmat az építés idején,  valamint a
mozgó munkahelyeken jelzõõrös irá-
nyítás mellett végzik a munkát. Az
árokrendezéseket, a padka és sze-
gélycseréket a kétirányú forgalom
megtartása mellett is el tudják végezni.

A forgalomkorlátozás a közlekedõk-
tõl is türelmet kíván, de a várakozás
megéri.

Az útberuházásban ugyanis a kivite-
lezõ elvégzi az út burkolat- és padka-
felújítását mintegy 105 ezer négyzet-
méteren, átépítenek tíz buszmegállót,
felújítanak három hidat, elvégzik a cso-
mópontok korrekcióját, valamint a víz-
elvezetõ rendszer felújításáról, és az
átereszek kiépítésérõl is gondoskod-
nak. A munkálatokban mintegy nyolc-
ezer köbméter aszfaltot mozgatnak
majd meg. 

NYÁRRA BÚCSÚT MONDHATUNK AZ ÚTHIBÁKNAK

10 ÉVE ÍRTUK
Tíz évvel ezelõtt is

gyûjtöttünk szemetet
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Tizenegy ország ménesvezetõi tanácskoztak április
16-án és 17-én városunkban a ménesbirtokon. Az Euró-
pai történelmi állami ménesek konferenciáját és éves
közgyûlését nagy érdeklõdés övezi évrõl évre, ezúttal
Bábolnáé volt a rendezés joga.

A találkozókat életben tartó hálózat, az Európai Állami
Ménesek Szövetsége hivatalosan 2008 óta mûködik, mely
elsõként Németországban nyitott irodát. A szervezet gyöke-
re 2005-re nyúlik vissza, éppen Bábolnára, hiszen itt tartot-
ták az állami ménesek vezetõi elsõ konferenciájukat, ahol
megfogalmazták az együttmûködés iránti igényüket. A kö-
zös érdek azóta csak megerõsítette ezt a kapcsolatot. 

A találkozóra érkezõ külföldi szakemberek betekintést
kaptak a hazai – a bábolnai, a szilvásváradi és a mezõhe-
gyesi ménesek – tevékenységébe, elért sikereikbe. Bérci
Balázs, a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft. vezetõje a he-
lyi, több mint kétszáz éves múlttal rendelkezõ bábolnai lóte-
nyésztést mutatta be az európai küldötteknek. Mint mond-
ta, a nyugat-európai országok a fajták hasznosítási területe-
irõl is tájékozódtak. Szilvásvárad és Mezõhegyes mellett
megyénk lovas városának sem kellett szégyenkeznie, hi-
szen az élvonalban szerepelnek, egyenrangúak a lóte-
nyésztés ágazatban. Bérci Balázs úgy fogalmazott: egyen-
rangúak vagyunk. 

A társaság ügyvezetõje hozzátette: Bábolnán speciális
helyzetet tartanak fenn azzal, hogy a Pettkó-Szandtner Lo-
vas Szakképzõvel a lovas szakember képzés utánpótlását
helyben tudják megoldani.

Az utóbbi esztendõben több végzõst alkalmaztak, mely
része a fiatalítási szándékuknak.

A szakmai tárgyalásokat követõen a vendégeket a
lovaspályán bemutatók várták. A nyitány a Bábolnai Harso-
nások – melynek utánpótlás nevelését ugyancsak eltökél-
ték - harsány köszöntõje volt, majd a hazai vendégménesek
három ötös és egy négyes fogattal kápráztattak. A folytatás-
ban Kassai Lajos, a magyar lovasíjászat sportág megterem-
tõje, azt követõen a távlovasok és a díjugratók is tartogattak
látnivalót. 

– A lótenyésztés egyik értékmérõ eszköze a sport, mely-
ben szép eredményeket tud felmutatni a Bábolnai
Ménesbirtok Kft. – tudtuk meg az ügyvezetõ igazgatótól.
Mint elmondta, kiváló lovaikon túl tavaly nemzetközi díjug-
rató versenyek lebonyolítására alkalmas, négy-évszakos
pályát építettek, idén pedig ennek szomszédságában az
azonos minõségi melegítõ pálya is elkészült.

Dierk Mohr veszi át Dr. Peter
Harwigtól a vlies vállalat vezetését. A
vezetõváltás az egész cégcsoportot,
beleértve a magyarországi leányválla-
latokat is, érinti. Mohr úr 2013. február
15-én lépett be a társasághoz, koráb-
ban ügyvezetõje volt az Eckerle cso-
portnak, egy autóipari beszállítónak.

Dr. Hartwig nyugdíjba vonul, de  to-
vábbra is kapcsolatban marad a társa-
sággal, mint tanácsadó.

Az elmúlt 20 év cégvezetése Dr.
Hartwiggal a Zieglert egy kis helyi
vlies-gyártóból mindenekelõtt a bútor-
ipar számára egy világszerte tevékeny
társasággá fejlesztette, több telephely-
lyel: Achernben, Lambrechtben (Né-
metország) és Bábolnán (Magyaror-
szág).

A kínálat lefedi a szintetikus és a ter-
mészetes szálakat, amik részben
továbbfeldolgozásra kerülnek. A 2012-
es évben 39 millió Euróval új rekordár-
bevételt ért el a cégcsoport.  A legfon-

tosabb piac mára az autóipar és annak
beszállítói lettek. Emellett a bútoripar
és a mûanyag-feldolgozóipari vevõk-
nek szállítanak. További piacot jelent
az építõipar és egyéb passzív hõszige-
telési rendszerek felhasználói.

A vezetés átvételének alkalmából az
új ügyvezetõ, Dierk Mohr elmondta,
hogy a cég jól felkészült a jövõre. Az
átlagon felüli beruházások a fejleszté-
sek területén új termékeket, valamint a
kereskedelmi folyamatok erõsítése to-
vábbi árbevétel növekedést eredmé-
nyeznek.

A motivált munkatársak többéves ta-
pasztalatukkal erõs alapját képezik a
vállalkozásnak.

Középtávon átgondolandó, hogy a
Ziegler további termelõ telephelyeket
hozzon létre, mivel az autóipari vevõk-
nél elõfeltétel, hogy ugyanazon termék
világszerte elérhetõ legyen. Az elsõ
szempontok alapján Kínában konfekci-
onáló üzemet terveznek.

BEMUTATKOZTAK A HAZAI MÉNESEK

VEZETÕVÁLTÁS A J. H. ZIEGLER CSOPORTNÁL,
ACHERN ÉS BÁBOLNA
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ISKOLAI VERSENYEK
BENDEGÚZ ANYANYELVI VERSENY – Iskolánk tanulói

minden évben megmérettetik anyanyelvi tudásukat a Ben-
degúz  felmenõ rendszerû anyanyelvi versenyen. Az iskolai
forduló után 25 tanuló jutott be a megyei versenyre. A diá-
koknak írásbeli feladatsor megoldásával kell számot adniuk
helyesírási, nyelvhelyességi ismereteikrõl, leíró magyar
nyelvtani tudásukról, szókincsük gazdagságáról. A megyei
döntõn is szép eredményekkel büszkélkedhettünk: 4. hely
Trifusz Katalin 2. a; 7. hely Mátyás Kata 6. a; 3. hely Osgyán
Anna 6. b; 2. hely Király Viktória 6. b; 6. hely Bognár Lilla 7.
b; 3. hely Balázs Márk 7. a; 1. hely Soós Gábor 7. a; 4. hely
Szabó Attila 8. b.

Iskolánkat az országos döntõn május 18-án Soós Gábor
képviseli. Gratulálunk diákjainknak és további sikereket kívá-
nunk! Veresné Szkocsek Mária

APÁCZAI KIADÓ KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE
Az Apáczai kiadó évrõl évre megrendezi komplex tanulmá-
nyi versenyét alsó tagozatos diákoknak csapatverseny
szintjén, míg 5-6. osztályosoknak egyéni verseny formájá-
ban. Mint ahogy a verseny neve is jelzi , számos tantárgy is-
meretanyagát kérik számon egy meghatározott téma köré
csoportosítva. Ebben az évben ,,Barátaink az állatok’’ volt a
téma. A tanév során három forduló feladatsorait kellett meg-
oldaniuk a versenyzõknek, majd az elért eredmények alap-
ján vehettek részt az országos döntõn. Iskolánkat alsó és
felsõ tagozaton is képviselték diákok a budapesti döntõn. A
3. osztályosok csapata – Kun Anna, Péter Bence, Rózsási
Krisztina – 29. lett, Szarka Dániel 5. b osztályos tanuló 27.,
a legjobb eredményt Panák Zsófia 6.a osztályos tanuló érte
el, õ a 10. helyet szerezte meg. Gratulálunk valamennyi ver-
senyzõnek! Veresné Szkocsek Mária

ALSÓ TAGOZATOSOK HELYI TANULMÁNYI VERSE-
NYEI – MATEMATIKA: 1. évfolyam: I. Torma Szandra
Melissza, II. Patkó  Dóra, III. Blitzer Dorina. 2. évfolyam: I.
Fekete Martin, II. Varga Lili Anna, III. Szünstein Virág, Trifusz
Katalin. 3. évfolyam: I. Panák Máté, II. Németh Mátyás, III.
Nagy Adél, Szabó Domini Norman. 4. évfolyam: I. Osgyán
Máté, II. Szegedi Gergõ, III. Simon Dóra. HELYESÍRÁS: 1.

évfolyam: I. Trifusz Huba, II. Blitzer Dorinka, III. Osbáth Na-
tália, Jurics Réka. 2. évfolyam: I. Fekete Martin, II. Trifusz Ka-
talin, III. Szünstein Virág. 3. évfolyam: I. Péter Bence, II.
Nagy Adél, III. Szabó Dominik Norman. 4. évfolyam: I.
Dibusz Luca, II. Simon Dóra, III. Mirejder Liza. Gratulálunk!

KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖR-
NYEZETISMERETI VERSENY / Lábatlan, Arany Iskola me-
gyei döntõ (46 tanuló) Tanulóink: Hérics Tímea 5.b - 9. hely;
Horváth Dániel 5.a - 16. hely; Panák Zsófia 6.a - 8. hely; Su-
lyok Ákos 6.a - 10. hely

HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIA VERSENY /
Tatabánya, TIT székháza, megyei döntõ (34 tanuló) Tanuló-
ink: Balázs Márk 7.a - 6. hely; Dezsényi Gábor 7. b - 9. hely;
Janus Martin 7.b - 12. hely

TITOK HERMAN OTTÓ BIOLÓGIA VERSENY Országos
döntõbe jutottak (május 26-án Budapest, Mûszaki Egye-
tem) Osgyán Máté 4. b oszt.; Panák Zsófia 6. a; Lányi Ábel
6. b.

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY
2013. március 21. A megyei fordulón legjobb eredményt el-
ért tanulóink: 3. hely: Kocsis Anett 5. évfolyam; 7. hely:
Osgyán Máté 4. évfolyam; 7. hely Marczinkó Bálint 6. évfo-
lyam; 8. hely: Prekler László Bence 2. évfolyam; 16. hely:
Fekete Martin 2. évfolyam; 16. hely: Balázs Márk 7. évfo-
lyam; 20. hely: Király Viktória Dóra 6. évfolyam. A többiek a
középmezõnyben végeztek.

ORSZÁGOS LOGIKAVERSENY 2013. április 23. A ver-
seny országos döntõjébe 4 tanulónk jutott be. Eredménye-
ik: 9 hely: Osgyán Máté 4. évfolyam; 10.hely: Kocsis Anett
5. évfolyam; 13.hely: Osgyán Anna 6. évfolyam; 24. hely:
Zsidi Zalán 4. évfolyam

MOZAIK TANULMÁNYI VERSENY ORSZÁGOS DÖN-
TÕ Angol haladó kategória: Kelemen Kitti 7. b. 3. helyezés.
Angol kezdõ kategória: Lányi Ábel 6. b. 5. helyezés; Osgyán
Anna 6. b 9. helyezés; Mátyás Kata 6. a. 10. helyezés; Lincz
Brigitta 6. a 26.; Bujáki Bálint 40.; Sulyok Ákos 46.; Szele
Csaba 47.; Bagó Dániel 5. a. 32.

IRÁNY VISSZA AZ ÓVODÁBA!
Huszonnegyedik éve hívja vissza a Százszorszép Óvoda

falai közé egykori óvodásait Baráth Gáborné óvónõ. A pe-
dagógus több mint két évtizede tartja életben ezt a különle-
ges kezdeményezését, amit a kezdetekkor a kíváncsiság
szült. Az óvónõ tudni akarta, hogyan állják meg helyüket
neveltjei az iskolában, vagy éppen milyen emlékeket vittek
az óvodából magukkal. A legutóbbi találkozót április 2-án
délelõtt tartották meg igazán kiváló hangulatban. A kisebb-
nagyobb gyerekek is izgalommal várták ezt az alkalmat,
amikor újra elfoglalhatják helyüket a kisszékeken, amiket
egykoron koptattak.

– A szokásos óvodai találkozóra az alsós gyerkõcöket in-
vitálom meg, de örömömre ötödik osztályosok is érkeztek
vissza a csoportomba – magyarázta az óvónõ.

A régi óvodások találkozóján, természetesen az óvodai
csoport régi játékai is elõkerültek, és jártak kézrõl-kézre.
Egyik-másik minõségébõl sem veszített, hiszen a Százszor-
szép Óvodában a minõségi játékokat részesítik elõnyben,
és ezeket igyekeznek megóvni a következõ generációk
számára is.

A gyerekek számára az egykor olyan óriásnak tûnõ cso-
portszobai galéria már nem is tûnt annyira magasnak, érzé-
sük szerint kisebbek lettek viszont a székek és az asztalok.

Nem csoda, hiszen a kis óvodásokból kisiskolások lettek,
így természetes, hogy az iskolai élményekre is rákérdezett
az óvónõ. A meghívottak lelkesen meséltek. Akadt köztük
olyan, aki az iskolai tantárgyak sokaságát felsorolta az isko-
lai örömök közé, de olyan is akadt, aki a szüneteket szeret-
te a legjobban. 

Baráth Gáborné elmondta, tavaly a húsz éves jubileumra
a már felnõtté vált egykori óvodások is eljöttek. Négy év
múlva, a 25. találkozóra ismét meginvitálja a Százszorszép
Óvoda egykori óvodásainak népes táborát, ekkor is bizo-
nyára, kiváló hangulatú találkozónak néznek elébe.

BÁBOLNAI BÚCSÚ
2013. MÁJUS 19-ÉN

a Kereskedõ udvar melletti területen
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ÖT TONNA PAPÍR
A TAVASZI TERMÉS
Az általános iskola 7. b. osztálya re-

mekelt a legjobban az idei tavaszi hul-
ladékgyûjtésen. 

A papírgyûjtés a környezettudatos
nevelés része a Bábolnai Általános Is-
kolában, tudtuk meg Peresztegi
Gáborné iskolaigazgatótól. Az intéz-
mény a tanév során többször is meg-
hirdeti a hulladékgyûjtési akciót, mely
egyrészt megszabadítja a lakóotthono-
kat a felgyûlt papírhulladéktól, más-
részt amellett, hogy a diákság is elcsíp
néhány fontos információt a környe-
zettudatos szemléletbõl, az iskolai ala-
pítványt is némi anyagi bevételhez jut-
tatja.

A diákság április 12-én délután kis-
kocsikra halmozta a kötegelt papírt,
mert ezúttal már szigorúan így kérték
az iskolai hulladékgyûjtéshez. Most
több mint öt tonna papír gyûlt össze,
ami csekélyebb, mint legutóbb. A diá-
kok lelkesedése ellenére is a tavaszi
termés mindig kevesebb, mert a téli
idõszakban a papírhulladékot a lako-
sok is hasznosítják. A papírgyûjtést
megelõzõen négy napon át az elektro-
nikai hulladékokat is le lehetett adni az
iskolában. Az igazgató elmondta, a
leggyakrabban – így most is – kiverbu-
vált hûtõk, hibás televíziók és egyéb
háztartási készülékek, javíthatatlan
számítógépek landoltak az iskolában,
ahogy máskor is: szülõi segítséggel,
melyért minden alkalommal hálás az
iskolai tantestület.

A MOZGÁS JÓTÉKONY HATÁSA
A mozgás és az idegrendszer fejlõdésének kapcsolatát boncolgató témában

lehettek jártasak a szülõk és a pedagógusok. Alapozó terápiával foglalkozik
ugyanis Écsiné Dobai Ágnes mozgásterapeuta, aki április 15-én a Százszorszép
Óvodában tartott elõadást a szülõk és pedagógusok számára arról a
képességfejlesztési módszerrõl, mely a tanulási nehézségek kiküszöbölésében
segíti a gyerekeket.

HARMINCÖT BEIRATKOZÓ AZ ÓVODÁBAN
A 2013/2014 nevelési évre az óvodába 25 gyermeket írattak be, a bölcsõdei

csoportból pedig az õsszel 10 kisgyermek érkezik. Így összesen az iskolát
kezdõ 30 gyermek helyére 35 gyermek érkezik a következõ nevelési évben. A
Kék csoportban kiscsoportot indítunk, de kerülnek gyermekek a már meglévõ
csoportjainkba is.

Az újonnan óvodát kezdõ kisgyermekek részére augusztus végén nyílt
délutánokat szervezünk, ahol lehetõségük lesz megismerkedniük az óvodai
környezettel, óvónénikkel, ill. egymással is. A nyílt napok idõpontjáról a
beiratkozókat külön értesíteni fogjuk.

A bölcsõdébe a nagyobb gyermekek szeptemberi óvodába való átkerülése
után 1 kisgyermek marad. Az új nevelési évre 18 gyermek felvételét kérték, akik
év közben folyamatosan érkeznek majd. A bölcsõde engedélyezett férõhelyszá-
ma 12 fõ, így amennyiben ez a férõhelyszám betelik a többi igénylõ várólistára
kerül. Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

MEGHÍVÓ
Bábolnai Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde szeretettel vár mindenkit

Június 1-jén (szombaton) 
az óvoda udvarán 9 órától 

tartandó

GYERMEKNAPI
RENDEZVÉNYÉRE.
(Rossz idõ esetén a programokat 
a kis óvoda épületében tartjuk.)

Programjaink:
Zenés elõadás

Szabadtéri ügyességi fajátékok 
Játszóházi tevékenységek 

A programok ideje alatt büfé
várja a gyerekeket.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

A Bábolnai Általá-
nos Iskola felsõs
munkaközössége
immár harmadik al-
kalommal hirdetett
meg tehetségkutató
Ki mit tud? versenyt
több kategóriában
5-8. osztályos tanu-
lói részére. Az idei
rendezvényt április
10-én rendeztük
meg iskolánk mûvé-
szeti termében.

A gyerekek már
hetekkel ezelõtt lel-
kesen tervezgettek,
próbáltak, gyakorol-
tak. Közben a pedagógusok is lázasan
készülõdtek Tóth Zoltánné munkakö-
zösség-vezetõ irányításával.

A gyerekekbõl, pedagógusokból és
szülõkbõl álló közönség bizonyára jól
érezte magát, hiszen a hosszúra nyúlt
tél után vidám hangulatot varázsoltak
a színpadra diákjaink. Külön szeret-
ném megdicsérni a „legkisebb felsõ-
söket”, az 5. osztályosokat, akik idén
mutatkoztak be elõször, és több ked-
ves mûsorral kedveskedtek nekünk. 

A sok gyakorlás és próba meghozta
gyümölcsét. A gyerekek izgatottan vár-
ták az eredményhirdetést.

A háromtagú zsûri az értékeléskor
csak a legjobbakat emelte ki.
Peresztegi Gáborné igazgatónõ min-
den fellépõnek emléklapot és édessé-

get, a helyezetteknek pedig oklevelet
és ajándékot adott át.

A díjazottak név szerint: CSOPOR-
TOS TÁNC 1. Csillag Laura -  Kelemen
Kitti (7. b); 2. Bozori Bianka - Rózsahe-
gyi Franciska (7. b); 3. Az 5. b osztály
lánycsapata. EGYÉNI TÁNC 1.
Czefernek Dorka (5. b); 2. Fekete Réka
(8. b); 3. Venczák Alexandra (6. b).
PRÓZA 1. A mi csatornánk (a 7.a osz-
tály csapata); 2. Családi vita (az 5.b
osztály csapata); 3. Pataki Bence (5.a
osztály)

Köszönöm a pedagógusoknak és a
családtagoknak a felkészítõ és a szer-
vezõ munkát. A zsûritagok nevében
valamennyi tanulónak gratulálok. 

Szabacsiné Szõke Edit 
zsûrielnök

NEM ÁPRILISI TRÉFA
Vidám hangulatúra sikerült a 2013. évi Ki mit tud? vetélkedõ
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A fenti jelmondat jegyében rendeztük meg iskolánkban
április 26-án a témanapot a FÖLD NAPJA alkalmából. A fel-
sõ tagozatos tanulók a Pannon Szélerõmû Park munkatár-
sának, Balogh Antal  úr segítségével elõadást hallgathattak
meg az egyik szélkerék tövében a megújuló energiákról, a
szélerõmûvek hasznosításáról. A mérnök úr beszélt arról is
a tanulóknak, hogy ornitológusok segítségével folyamato-
san ellenõrzik a kerekek környezetét, vizsgálják az élõvilág-
ra gyakorolt hatást, de környezetkárosító tényezõkkel nem
találkoznak.

A diákok ezután osztályonként indultak el, hogy hat állo-
máson adjanak számot tudásukról . A feladatok a környe-
zetvédelemrõl, hazánk földrajzáról, állatvilágáról, a megúju-
ló energiákról kérték számon a tanulók ismereteit. Emellett
számos kreatív és ügyességi feladatot is meg kellett oldani-
uk.

Megtapasztalhatták azt is, hogy újrahasznosítható anya-
gok segítségével is lehet játékokat alkotni. A verseny során
a következõ eredmények születtek: 1. hely 6. b és a 8. b
osztály; 2. hely 5. b, 6. a és a 7. a osztály.

Köszönjük Balogh Antal úr és Lukáts Péter úr támogatá-
sát, akik hozzájárultak a témanap sikeres megvalósításá-
hoz. Veresné Szkocsek Mária

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására 2013. április 22-
én több mint 60 ezer önkéntes szemétgyûjtõ vett részt az
ország mintegy 1000 kijelölt helyszínén a Föld napján meg-
hirdetett szemétgyûjtési akción. A Magyar Közút „Tegyünk
együtt útjaink tisztaságáért” országos akcióján közintézmé-
nyek, civil szervezetek, iskolák dolgozói, tanulói, valamint a
közútkezelõ saját önkéntesei vettek részt, és az elõzetes
becslések alapján legalább 10-12 ezer köbméternyi sze-
méttõl szabadították meg a közutak közvetlen környezetét.

Városunk idén is csatlakozott a felhíváshoz. A Föld nap-
ján szemétszedési akció vette kezdetét városszerte. Az út-
építés miatt a bekötõ utakat a megmozdulást megelõzõen
a közmunkások már megtisztították a hulladéktól. Ekkor
csaknem 150 zsák szemetet szedtek össze. 

A korábbi évek hagyományaihoz híven legnagyobb lét-
számban a Bábolnai Általános Iskola tanárai és növendékei
vettek részt az akcióban, õk a az intézmény környékén, a
kereskedõudvarban, a sportcsarnok mellett és a polgár-

mesteri hivatal környezetében gyûjtötték a hulladékot. A te-
lepülésünkön mûködö lovasiskola saját környékén, a
lovaspálya közelében, illetve az Ölbõ felé vezetõ úton taka-
rított. A Ménesbirtok dolgozói is összeszedték a környékü-
kön található hulladékot, bár a cég munkatársai nap mint
nap takarítják környezetüket. A nemrég Bábolnára települt
Aliter-P Kft. is kivette részét az akcióból, õk az irodaházuk-
hoz vezetõ utat és a Hetes major Mészáros út felõli árkát
tisztították meg a szeméttõl. Természetesen a polgármeste-
ri hivatal alkalmazottai is gyûjtögettek, mégpedig az úgyne-
vezett tizenhatos utcáit, Rószaerdõt és a Csikótelepi utat
szabadították meg a hulladéktól. 

Az  akció  során  250  zsák  szemét  gyûlt  össze.  Nagy
Károly településgazda, az akció koordinátora elégedett
volt, mert a tavalyihoz képest jóval kevesebb hulladékkal
volt dolguk, ami talán köszönhetõ az itt lakók környezettu-
datos szemléletének.

KI MONDTA, HOGY NEM TUDOD
MEGVÁLTOZTATNI A VILÁGOT?

TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK
TISZTASÁGÁÉRT

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

A HULLADÉKUDVAR
NYÁRI NYITVATARTÁSI RENDJE:

Szerda: 9.00–17.00
Szombat: 9.00–12.30

Telefonos ügyfélszolgálat
munkanapokon 7 és 16 óra között 96/505-050

www.gyorszol.hu

TISZTELT ADÓZÓK!
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde Kéri Önöket, hogy
ebben az évben is támogassák az intézményt adójuk
1%-val, a Bábolnáért Közalapítványon keresztül. Ennek
érdekében a következõ számlaszámra rendelkezzenek a
befizetett adójuk 1%-áról.

A Közalapítvány adószáma: 18614598-2-11
Támogatásukat köszönjük!
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA
Beiratkozás az általános iskolába

A  2013/2014-es  tanévre  a  leendõ  elsõ  osztályos  kis-
diákok beíratásának idõpontját a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ egységesen április 8-ra és 9-re tûzte ki.

Változás az elõzõ évekhez képest, hogy a szülõ, augusz-
tus 31-ig (a korábbi május 31. helyett) a 6. életévét betöltött
gyermekét köteles volt beíratni a lakóhelye szerinti illetékes
vagy választott iskola elsõ évfolyamára.

A beíratást megelõzõen március 20-án az óvodában be-
iskolázási szülõi értekezletet tartottunk, ahol tájékoztattuk a
leendõ elsõs gyermekek szüleit az iskolánk által nyújtott le-
hetõségekrõl és a beiskolázással kapcsolatos teendõkrõl,
változásokról.

Településünk óvodájából 29 kisgyermeket, a környezõ te-
lepülésrõl (Banáról) 8 gyermeket írattak be szüleik. Így 37
kisdiák kezdi meg szeptembertõl tanulmányait intézmé-
nyünkben.

Ezzel a létszámmal a fenntartó két osztály indítását enge-
délyezte. Az egyik osztályt hagyományos módon, a másikat
egész napos iskola (ennek szervezése az iskolaotthonos
formával megegyezõ) formájában kívánjuk megszervezni a
következõ tanévben. 

A hagyományos osztályban a délelõttre korlátozódik a ta-
nítás, délután pedig napközit tudunk biztosítani összevont
tanulócsoportban. Az egész napos iskola szervezésével
együtt jár, hogy délelõtt és délután is vannak tanítási órák,
így a gyerekek 4 órakor távozhatnak az iskolából.

A két oktatási forma elõnyeit és hátrányait mérlegelve a
szülõk munkájuknak, elfoglaltságuknak megfelelõen vá-
laszthattak a két lehetõség közül aszerint, hogy gyermekük
számára melyik a legkedvezõbb megoldás. A két osztály ki-
alakításánál törekszünk a szülõk igényeinek kielégítésére,
miközben a létszám arányos elosztását is szem elõtt kell
tartanunk.

A 2012. szeptember 1-jétõl hatályba lépõ új köznevelési
törvény bizonyos rendelkezései, és az új Nemzeti Alaptan-
terv (NAT) bevezetése felmenõ rendszerben új elemeket,
változásokat hoz az általános iskolák 1. és 5. évfolyamán. A
leendõ elsõs és ötödikes tanulók számára a mindennapos
testnevelés bevezetése újdonságként hat, bár ennek beve-
zetése már a jelenlegi elsõs és ötödikes gyermekekre is vo-
natkozik. A heti 5 testnevelés órából legfeljebb 2 óra vala-
milyen sporttevékenység (pl. úszás, futball, néptánc, sport-
egyesületben történõ sportolás) igazolásával kiváltható.

A köznevelési törvény elõírja az erkölcstan, valamint a hit-
és erkölcstan önálló tantárgyként történõ oktatását. Az er-
kölcstan oktatásának tartalmát és követelményeit a NAT
szabályozza és megfelelõ képzettséggel pedagógus végzi
az oktatást, a hitoktatás megszervezését pedig az adott
egyház látja el. A hit-és erkölcstan oktatásának megszerve-
zésével kapcsolatban szülõi értekezletet tartottunk a leendõ
elsõs és ötödikes gyerekek szülei számára, melyre meghív-
tuk az iskolánkat korábban megkeresõ egyházak képvise-
lõit. A szülõk nyilatkozatban jelezték, hogy a 2013/2014-es
tanévben gyermekük melyik oktatásban kíván részt venni. 

Köszönjük a szülõknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket,
mi pedig igyekszünk jó feltételek mellett oktatni, az érdeklõ-
dõ tanulók tudásvágyát kielégíteni, jó programok szervezé-
sével pedig elérni azt, hogy az idejáró gyerekek jól érezzék
magukat iskolánkban. Peresztegi Gáborné igazgató

HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN
Hétmérföldes csizmát húztak a megye iskolás csapatai,

akik a mesevetélkedõ megyei fordulójában bizonyíthatták
tudásukat és tájékozottságukat. Már ami a meséket illeti, hi-
szen az április 23-án, városunkban megrendezett megyei
döntõben már 20 mesét kellett részletesen ismerniük a gye-
rekeknek. 

A felmenõ rendszerû vetélkedõnek komoly hagyománya
van, hiszen tizenhét éve kalauzolja a mesék birodalmába a
kisiskolásokat. Az elsõ megmérettetés az 1996/97-es tanév-
ben volt. Az idei megyei fordulóban nyolc csapat szerepelt:
Esztergom két csapattal képviseltette magát, Kecskéd, Ko-
márom, Tarján, Tatabánya, Tárkány és Kocs mellett. Ez
utóbbi település négy fõs csapata vitte el a pálmát és jutott
az országos döntõbe, amit Bõnyön rendeznek majd május
13-án. Akkorra újabb négy mesével bõvül a repertoár, im-
már 24 mesét kell ízeire szedniük a játékos feladatokon ke-
resztül. A verseny anyagát ezúttal a Gárdonyi évfordulók ih-
lették. Bábolnai csapat ezen a viadalon már nem szerepelt. 

TISZTELT ADÓZÓK!
A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZ-
NÚ ALAPÍTVÁNYA köszönetét fejezi ki az elmúlt évben
befizetett jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák alapítvá-
nyunkat jövedelemadójuk 1%-ával:

ISKOLÁNKÉRTKÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma

A ZENE SZÁRNYÁN
2013. május 20-án, pünkösd hétfõn
18 órakor a városközpontban épült

filagóriában.

Töltsék kellemesen az estét 
a gyõri 

magyar és külföldi musical-, film- 
és jazz slágerek mûsorán!

Szeretettel várunk minden kedves zeneszeretõ embert!

Rendhagyó módon hozzanak magukkal 
egy kisszéket, párnát vagy plédet, amelyre le tudnak ülni

a filagória melletti füves területen!
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! A városi könyvtár versíró pályázatot hirdetett tíz
éves várossá válásunk tiszteletére . Az alkotásokat a szerzõk április 11-
én, a költészet napján olvasták fel a közönségnek  Irodalmi rovatunkban
mutatjuk be a mûveket, hogy a Bábolnai Fórum olvasói is megismerhes-
sék azokat. Veresné Szkocsek Mária

Bábolna régen csak puszta volt,
De azóta már sokat alakult.
Most már szép város,
S gyermekek játékától hangos.

2003-ban szerezte ezt a címet,
S nem csak ezzel, de híressé lett.
Sokat fejlõdött, sokat pályázott,
S ezáltal valamit mindig „haza hozott”.

Van itt sok látnivaló,
Növény, állat és fõleg a ló.
Mert ott van a ménesbirtok,
Ahol néha még én is lovagolok.

A sportokat szeretjük,
És a versenyeket is nyerjük.
Foci és teke az a jó,
Nekünk nem kemény dió.

Az iskolát a gyerekek szeretik,
Fõleg mikor szüneteltetik.
Van néptánccsoport, zeneiskola,
És még sok minden, mi kell egy városba.

2007-ben épült a körforgalom,
S még azóta is nagy rajta a forgalom.
Van pár testvérvárosunk,
Tavaly kirándulni egyikbe utaztunk.

Most van egy új beruházás,
Elkezdõdött az útfelújítás.
Hála ennek már nem kell „kacsáznunk”,
Ha egy- két nagyobb gödröt látunk.

10 éve város Bábolna,
Nagy tekintélynek örvend ma.
Én nagyon szeretek itt lakni,
És nem szeretném városom elhagyni.

Felnõtt kategória

Koncz Józsefné:
Az én városom

Az én városom már sok éve
A puszta kinyílt virága.
Vágyódó, dolgos emberek
Reménnyel teli világa.

Viruló, éneklõ búzamezõk, 
Vén akácfa illatos lombja,
Ezüstkék színû éjszakák
Csillogó sarlós holdja.

Vad, szilaj mének dübörgõ vágtája,
Hûs esti szellõk halk suttogása,
Hajnali fátyolfelhõk finom lebegése,
Ébredõ madarak vidám éneklése.

Ily kedves, zenés melódiák
Csengenek mindig fülembe,
Lágy ízû dallamok
Sorra költöznek az én szívembe.

Ha én repülni tudnék,
Ha kismadár lehetnék,
Éjjel is, nappal is
Házaid közt repdesnék.

Megnézném hol süti
Anyókám az illatos kenyeret,
Hol játszanak, bújnak
Vidám, boldog gyerekek.

Hol szántanak, vetnek,
Hol kaszálnak, aratnak,
Hol örül az éhes ember
Egy puha kenyérfalatnak?

Ha lágy, simogató szél lehetnék,
Bárhova bebújhatnék,
Minden apró zúgba
melegséget fújnék.

Ha szikrázó napfény volnék,
S ha szívem volna egy kápolna,
Benne imádkoznék mindig,
S áldást kérnék kedves városomra.

Ifjúsági kategória

Rózsási Péter: Bábolna
Egykor még puszta volt,
S most város vagy tíz esztendeje.
E tíz év alatt sok minden történt benne.
Nagy változások lettek,

De szépségébõl nem vesztett.
Sokszor sétálok a virágos utcákon,
A szabadban sok ló ficánkol.
Ebben a városban évszázadok óta
A lótenyésztés mesterei járnak ide-oda.
Nekem ezért tetszel, Bábolna.
Remélem, másoknak is ez az indoka.

Posztumusz vers

Szkocsek József: 

Öreg akác
Korokat, 
évszázadokat
ölel vastag törzse.

Vastag ágai,
ölelõ karjai
évtizedek szülötte.

Illatos lombja
mint ékes korona
áll a törzsön.

Hányszor kivirult,
hányszor porbahullt
tavaszon s õszön.

Több, mint kétszáz éven át
állja a nagy csatát
nyárral, téllel.

Minden õsszel meghal,
de feltámad tavasszal
újra, szenvedéllyel.

Áll az udvaron,
mint õsi nyugalom,
harcok tanúja.

Hány arab lovat látott
ki hintóban lépést váltott,
tán õ sem tudja.

Látott bérest, lovászt,
szürke-mén patkolást,
fõurat, admirálist.

Herceget, sahot,
szegényparasztot,
rebellist,riválist.

Látott szép kék eget,
viharos felleget,
cikázó villámot.

Pusztai gyereket,
akibõl ember lett,
mert többre vágyott.

Látja a falut,
melyen sima az út,
virulók a rózsák.

Kecses ezüstfenyõk,
útszéli integetõk
gyanták illatát ontják.

Áll az akác, álmodik,
álmában még vajúdik
egy pusztai gondolat.

A közelben nõ egy város,
parkja, tere virágos,
terjeng az akácillat.

Bábolna, 1985.

Ifjúsági kategória

Balázs Márk (7/a): 10 éve város Bábolna

a  a  a  a  a  a  a

a  a  a  a  a  a  a
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BÁBOLNAI TOLLFORGATÓK
RÍMEIVEL ÜNNEPELTÉK
A KÖLTÉSZET NAPJÁT

„A talló kalászait hányva
S a verebek közé belesvén
Nagy szél kapott föl egyszer engem
Hirtelen, áprilisi estén.” 

Idézik József Attila versének ezen sorai azt a na-
pot, melyen a költõ meglátta a napvilágot. 1964 óta
ezen a napon, április 11-én ünnepeljük a magyar
költészet napját, melyrõl városunkban is méltó mó-
don megemlékeztünk. Szakítva a korábbi évek ha-
gyományaival ezúttal rendhagyó módon nem híres
költõ, vagy író vendégeskedett Bábolnán, hanem
teret kaptak a helyi rímelõk.  

A könyvtár szervezte évfordulós ünnepet a város-
sá válás jubileumi sorozatába illesztették és az is-
kola mûvészeti termébe invitálták a költészet és a
versek kedvelõit. 

A nyitánykor az Anonim drámacsoport elõadása
a Nyugatosokat idézte, majd a korábban meghir-
detett versíró pályázatra beküldött mûvekbõl válo-
gattak. A mûvek mind Bábolnáról szóltak. Egy

olyan városi közegrõl, mely azontúl, hogy lakóhely-
ként szolgál, sok természeti és épített szépséget,
nevezetességet is tartogat, melyek mellett az itt
élõk sem mennek el behunyt szemmel. Volt alkotó,
akit a város történelmi múltja ihletett meg, és a
szabadvers mûfaját választva igyekezett minden
fontos történelmi évfordulót megemlíteni. A sorok
mégis minden mûben azt sugallták, hogy a helyiek
szeretik városukat, ahol élnek. 

A könyvtár a versíró pályázatot három kategóriá-
ban: a gyermek, ifjúsági és felnõtt korosztály szá-
mára hirdette meg, tudtuk meg Benis Piroska
könyvtárostól, aki örömmel vette, hogy a rímelõk
legtöbb esetben vállalták mûvük felolvasását is. 

A költészet napi mûsor folytatásában felolvasták
Szkocsek József posztumusz verseit, majd az isko-
lások szemezgettek kedvenc mûveikbõl.

A lakosok versei várhatóan a Bábolnai Fórum iro-
dalmi rovatában egy sorozatban is olvashatóak
lesznek. 

KEDVES OLVASÓK!
Elérkeztünk a 3., s egyben utolsó TOTÓHOZ. Amint azt az elõzõ
számunkban is közöltük, mindhárom Totó megfejtését be lehet kül-
deni egyszerre a benisp@freemail.hu e-mail címre, vagy leadhatják
személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében. Határidõ: május 24.
Emlékeztetõül szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a hibátlan
megfejtések tulajdonosai között értékes vásárlási utalványokat sor-
solunk ki!
Jó munkát, sok helyes megfejtést kívánunk!

Könyvtárvezetés

Totó-3. Bábolna jelene
1. Hány állandó lakosa van

Bábolnának?
1.  3657 fõ
2.  3715 fõ
x.  3840 fõ

2. Hány utcája van Bábolná-
nak?
1.  28 utca
2.  34 utca
x.  36 utca

3. Hány egyesület mûködik
Bábolnán?
1.  3 egyesület
2.  6 egyesület
x.  7 egyesület

4. Hány díszpolgára van a te-
lepülésnek?
1.  3 fõ
2.  4 fõ
x.  5 fõ

5. Hol mûködik a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ?
1.  Ady Endre utca
2.  Zrínyi utca
x.  Arany János utca

6. Városunkban milyen kultu-
rális illetve szabadidõs
rendezvényre kerül sor
minden év januárjában?
1.  borverseny
2.  sakkverseny
x.  költészet napja

7. Hány km távolságra van
Bábolnától az M1-es autó-
pálya?
1.  5 km
2.  7 km
x.  8 km

8. Mikor adták át a helyreállí-
tott - a Bábolnai Tiszti Ka-
szinó épületében mûködõ
- Ötösfogat éttermet és
Zsolnay kávéházat?
1.  1993-ban
2.  1995-ben
x.  1996-ban

9. Hány ló sírja található a Hí-
res Lovak Emlékparkjában,
amely arborétumunknak
európai hírû látványossá-
ga?
1.  18 ló
2.  38 ló
x.  54 ló

10. Hogy hívják az arborétum-
ban – a juhokkal egy ka-
rámban lakó – szamarat?
1.  Rebeka
2.  Réka
x.  Regina

11. A ménesudvarban már-
ványtábla õrzi a ménes-
parancsnokok nevét és a
beosztásukban eltöltött
idõt. Hány nevet véstek a
táblába?
1.  10 név
2.  15 név
x.  20 név

12. A ménesudvarban hány ne-
ves parancsnok emlékét
õrzi szoborportré?
1.  2 fõ
2.  3 fõ
x.  5 fõ

13. 1982-ben a ménesudvar-
ban átadták a lóistállóból
kialakított Kamaraszínhá-
zat, mely azóta is színvona-
las rendezvényeknek ad
otthont. Hány férõhellyel
rendelkezik?
1.  125 fõs
2.  175 fõs
x.  225 fõs

13  + 1. Mikor ültették Bábol-
na történetének néma ta-
núját, az ország legöre-
gebb akácfáját?
1.  1700-ban
2.  1702-ben
x.  1710-ben

„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. 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.
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FOGÁSZATI HÓNAPOK... 
KUTYÁK RÉSZÉRE...
(Ingyenes állapotfelméréssel 

és fogtisztító jutalomcsomaggal)
Elsõ pillanatra talán megdöbbentõ a cím, de szó sincs

„elírásról”!
Ha belegondolunk abba, hogy kedvenceink 10-15 évig is

élnek, és mire megöregszenek emberi léptékkel mérve akár
50-80 évesek is lehetnek, akkor már nem is látszik olyan fur-
csának, hiszen erre a korra az õ fogaik is tönkremennek.

A fogágy betegség kutyáknál és macskáknál is az egyik
leggyakrabban elõforduló klinikai állapot, mégsem fordíta-
nak a gazdik kellõ hangsúlyt állataik fogainak ápolására,
kezelésére.

A Brit Állatorvosok Fogászati Szövetsége által végzett fel-
mérés szerint a házi kedvenceknek, kutyáknak, cicáknak
mintegy 40%-a szorulna három éves kora után fogászati ke-
zelésre. Ezzel szemben a szigetországi kutyatulajdonosok-
nak kevesebb, mint 5%-a tud arról, hogy társállata fogprob-
lémákkal is küszködhet. És ez az adat hazánkban sem ked-
vezõbb!

A folyamat ugyanúgy, mint az embereknél, a foglepedék
kialakulásával kezdõdik, ami ételmaradékokból, baktériu-
mokból és az azok által termelt anyagokból összetevõdõ
törtfehér ragacsos lerakódás a fogak felszínén. Ez a lepe-
dék még finom kapargatással, és/vagy rendszeres fogmo-
sással könnyedén eltávolítható. Ha azonban ezt nem vé-
gezzük el, akkor ebbõl a lepedékbõl hamarosan, akár 2-3
napon belül (!) a nyálban található ásványi anyagok beépü-
lése révén vékony fogkõréteg alakul ki. Ennek felülete sze-
mecskésen, porózusan rücskös, amelyre további rétegek
rakódnak, s az így kialakult fogkõ már csak szakszerû be-
avatkozással tüntethetõ el. 

A nem kezelt fogköves fog koronájának széli részével
érintkezõ iny begyullad, kipirul, kissé megduzzad, könnyen
vérzik és érzékennyé válik. Kezelés hiányában ez a gyulla-
dás súlyosbodik, egyre mélyebbre terjed, és gyökérhártya
gyulladás (periodintitis) alakul ki, amely elválasztja a fogat
a környezetében lévõ szövetektõl. Ennek következménye a
fogtartó, fogrögzítõ szövetek roncsolódása, majd elsorva-
dása és a fog meglazulása lesz, ami erõs fájdalommal jár,
és idõvel a fog kihullásához vezet. A folyamat során az ál-
latnak egyre erõsebb és egyre kellemetlenebb bûz árad a
szájából, ami a környezetében élõk számára is kellemetlen.

Természetesen ennek nem kell törvényszerûen bekövet-
keznie, ha a gondos gazda tud errõl, és rendszeresen ke-
zeli kedvence fogait. A kutyák fogainak kezelését, a lepe-
dék eltávolítását már kölyökkorban meg kell kezdeni. Egy-
részt azért, hogy a lepedékbõl ne alakulhasson ki fogkõ,
másrészt pedig azért, mert a felnõtt kutyák nehezebben vi-
selik el az otthoni fogápolást, ha ahhoz kölyök koruktól
kezdve nem szoktattuk õket hozzá.

Az otthoni fogápolásról a Bábolnai Fórum következõ
számában részletesen írok majd, de addig is javaslom,
hogy jelentkezzenek be kutyájukkal a Bábolnai Állatorvosi
Rendelõbe a fogászati hónapok ideje alatt (április, május,
június) ingyenesen végzett felmérõ vizsgálatra, amelyen
minden kutyatulajdonos fogtisztító jutalomcsomagot is kap,
kutyája számára.

Kérem, hogy a kutya egészségügyi könyvét hozzák ma-
gukkal!

Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: 06 30 9616 008

Dr. Mátray Árpád szolgáltató magánállatorvos

TAVASZI MÉREGTELENÍTÕ TÚRA
BAKONYBÉLEN

A Magas–Bakony Tájvédelmi Körzet egyik gyöngyszeme
Bakonybél. A turisztikai csoport tagjaival már nem elõször
tettünk több kilométeres tavaszi túrát a környéken. A hóvi-

harok elmúltával már nagyon megmutatta erejét a termé-
szet. A fák lombfakadásban voltak, de a gyertyános-bükkö-
sök alja tele volt szebbnél szebb gumós és hagymás növé-
nyekkel.

Az illatozó odvas keltikék mellett már messzirõl érezhetõ
volt a medvehagyma illata is. A medvéken kívül az emberek
szervezetére is kedvezõ hatással van, mivel kiválóan tisztít-
ja a gyomrot, a beleket és a vért is. A nagyvárosok lakóinak
különösen ajánlott, „ólommentesítõ” hatása miatt. Mi ideá-
lis idõben mentünk gyûjtõútra, mert még virágzás elõtt volt,
ugyanis szezonja május végén fejezõdik be.

Túratársaimmal igyekeztünk betartani a természetvédel-
mi elõírásokat, és csak a megengedett 2 kg/fõ levélmennyi-
séget gyûjtöttük be. Szedés közben volt idõ tanácsokat ad-
ni a tartósítás módjaira, mert a szárítástól a pesztóhoz ha-
sonló szósz elkészítésig mindenki adott ötletet, ill. recept-
ajánlatot. Ennek két változatát, a krémlevest és a medve-
hagymával töltött húst, illetve a palacsintát többen megkós-
toltuk a Pikoló étteremben. A Gerence patak korábbi magas
vízállása miatt megváltozott a túraútvonalunk, de a 35 fõ tár-
sammal így is élveztük a kellemes napsütést, a friss illatot,
és a táj szépségét. A túra végén akinek még volt ereje, az
ellátogatott egy helyi fafaragómester mûhelyébe, vagy az
Erdõk Háza Múzeumába, de ha csak különleges gyümölcs-
ízeket akart megkóstolni, a helyi õstermelõnél azt is megte-
hette. 

Bízom abban, hogy a tavaszi méregtelenítõ túra mind-
annyiunk egészségét szolgálta.

Bierbauer Imréné

KEVESEBBEN ADTAK VÉRT
Harmincegy bábolnai lakos vállalta a tûszúrást és adott

vért április 4-én az általános iskola mûvészeti termében -
tudtuk meg Morovicz Józsefnétõl, a Vöröskereszt helyi
szervezetének titkárától. Ez alkalommal nem volt új véradó,
és csupán egyetlen esetben kellett a véradó önzetlen fela-
jánlását elutasítani a véradást megelõzõ kivizsgálás kifogá-
solható eredménye miatt. A levett vért ezúttal is a Megyei
Vérellátó Központba szállították, Tatabányára. Legközelebb
három hónap múlva, várhatóan július 8-án lesz véradás.
Morovicz Józsefné helyi vöröskeresztes titkár továbbra is
azt kéri a lakosoktól, hogy éljenek a lehetõséggel és
mentsék meg egyetlen fájdalommentes tûszúrással három
embertársuk életét.
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Újítottak a lovasiskolában és megszervezték az elsõ diák-
napot. A Pettkó-nap az arborétumban akadályversennyel
kezdõdött. Oszályonként keresték fel az egyes akadályo-
kat, ahol kreatív, vagy éppen sportos feladatok teljesítéséért
szerezhettek pontokat. Közben az iskola mögötti területen

fõzõverseny zajlott, a diákok gulyást készítettek bogrács-
ban, ki-ki a saját ízlése szerint. 

A program folytatásában az iskola stílusának megfelelõ
elméleti és gyakorlati feladatokkal szórakoztatták magukat
az ifjú lovas tanoncok. Sõt, még lovas tudásukról is számot
kellett adniuk. Volt tanár-diák vetélkedõ, majd díjkiosztóval
és diszkóval zárult az elsõ Pettkó-nap. 

Illusztris vendégek látogattak erre az alkalomra. Habs-
burg Gyögy és felesége, Eilika még a játékos feladatok zsû-
rizésében is részt vettek és belekóstoltak a Pettkós diákok
fõztjébe is. 

Körmendi Csaba igazgató lapunk számára elmondta,
Habsburg György és Eilika már nem elõször jár a lova-
siskolában. Komolyan érdeklõdnek a szakma oktatatása
iránt, ugyanis Eilika lovas szakember, gyerekek oktatásával
és versenyeztetésével foglalkoznak. A bábolnai iskola egy
lovát kölcsönadták nekik, mellyel Zsófia lányuk versenyez.
Habsburg György és felesége, Eilika sokat tesznek azért,
hogy hazánkban a lovas sport minél magasabb szintre fej-
lõdjön, minél többen és magasabb szinten sajátíthassák el
e gyönyörû sportág csínját-bínját.

PETTKÓ-NAP A LOVASISKOLÁBAN – ILLUSZTRIS VENDÉGEKKEL

RENDÕRÖK, TÛZOLTÓK, POLGÁRÕRÖK KÖSZÖNTÉSE

A város kis utódainak immár négy esztendeje ültetnek fát
a csemetéink csemetéi kezdeményezéssel. Idén negyven
kis fa sarjadhat az egykori GYÖK-parkban, amely azért is
örömteli, mert azt mutatja, hogy megnõtt a születések szá-
ma Bábolnán, másrészt, hogy népszerû ez a program. A

Bábolnai Alapszolgáltatási Központ által koordinált helyi tö-
rekvés részeként állították fel korábban azt az emléktáblát
is, melyen egyre sokasodnak a fákkal együtt cseperedõ ap-
rótalpúak nevei. E tábla mellett április 18-án köszönthette
az érintett bábolnai családokat dr. Horváth Klára polgár-
mester, aki mint elmondta, a facsemeték emléket állítanak
Bábolna felnövekvõ nemzedékeinek. A szervezõ Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ vezetõje, Berkesné Szûcs Ágnes
az elõzményekrõl is mesélt.

– A kezdeményezés nem helyi sajátosság. A faültetési ak-
cióval a Gemenc Zrt. országos mozgalmához csatlakoz-
tunk. Tavaly huszonhárom kisgyermeknek ültettünk cseme-
tét, idén negyven apróságnak.

A faültetésen dr. Horváth Klára polgármester és Popovics
György, a megyegyûlés elnöke is részt vett. A város elsõ
embere az elõzõ évek hagyománya szerint idén is egy szál
virággal lepte meg a kisgyermekes szülõket, akiknek ebben
az esztendõben nem kellett ásót ragadniuk, csupán szala-
got kötni a már földben sarjadó facsemetékre. A GYÖK-park
családbarát fásítása egy tavaszi városszépítõ mozgalom-
mal is felér.

Bábolna Város Önkormányzata, mint minden évben,
Szent György és Szent Flórián nap alkalmából április 30-án
terített asztal mellé invitálta településünk polgárõreit, a helyi
és ácsi tûzoltókat, valamint az ácsi rendõrõrs munkatársait.
Ez alkalommal tiszteletét tette Bolehradsky Szilveszter, ko-
máromi megbízott rendõrkapitány is. 

Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte az egybe-
gyûlteket, akikrõl úgy fogalmazott, hogy a település sajátjá-
nak tekinti mindhárom szervezetet, függetlenül attól, hogy
helyben van a központja, vagy sem. Mint mondta, bármikor
legyen is szükség a segítségükre, õk jönnek és teszik a dol-
gukat. Fontosnak tartja a rendõrség részérõl a körzeti meg-
bízotti munka bevezetését, a tûzoltóság rendszerének át-
alakítása ellenére a bábolnaiak és az ácsiak kitûnõ és rugal-
mas közös tevékenységét, valamint a katasztrófavédelem
rendszerébe csatlakozott polgárõrség önkéntes munkáját.
Megköszönte azt a tevékenységet, melyet településünk biz-

tonsága érdekében, a mindennapok nyugalmáért tettek és
tesznek, végül a jövõbeni együttmûködés reményében kí-
vánt minden jót az ünnepelteknek.

,,MINDEN SZÜLETENDÕ GYERMEKNEK ÜLTESSÜNK EGY FÁT!’’
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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

TERMELÕI AJÁNLAT
BEVEZETÕ ÁRON,

JÚNIUS 15-ÉN
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

HÛTÕ-KLÍMA-
HÁZTARTÁSI GÉP

SZERVIZ
Ne várja meg, míg betör a forróság, 

szereltesse be most klímakészülékét!
Klímaberendezések telepítése, forgalmazása

és garanciális szervizelése!
(LG, MIDEA, PANASONIC, CASCADE)

A nálunk vásárolt és beszerelt készülékekhez
most kétszeri alkalommal (a telepítést követõ

2 évben) tisztítás és fertõtlenítés jár 
ajándékba!

Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép,
villanytûzhely, hûtõ…) javítása!

Hûtõkamrák telepítése és szervizelése!

Tel.: 06 20 368 5418
2870 Kisbér, Magyar u. 2.

E-mail: csoreklima@citromail.hu
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 12. – Vasárnap Konfirmáció 11 óra
MÁJUS 19. – Pünkösdvasárnap Úrvacsora 11 óra
MÁJUS 20. – Pünkösdhétfõ 11 óra
MÁJUS 26. – Vasárnap 11 óra
JÚNIUS   2. – Vasárnap 11 óra
JÚNIUS   9. – Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 16. – Vasárnap Tanévzáró Istentisztelet 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁJUS 19. Pünkösdvasárnap Úrvacsora 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
Május 12-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Urunk mennybemenetele 10.45 órakor szentmise
Május 16-án csütörtökön 17 órakor szoborszentelés
Nepomuki Szent János szobor utána szentmise
koszorúzása
Május 19-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Pünkösdvasárnap, búcsú 10.45 órakor szentmise
Május 26-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Szentháromság vasárnapja 10.45 órakor szentmise
Június 2-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Úrnapja 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.

Adója 1%-ával támogassa egyházunkat! 
Az Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Adója másik 1%-ával támogassa alapítványunkat! 

A Komáromi Evangélikus Gyülekezetért 
Közhasznú Alapítvány adószáma:

18612572-1-11

KEDVES BÁBOLNAI HÍVEK, LAKOSOK!
Megköszönjük a 2012. évben befizetett egyházi adót,

(aki esetleg még nem fizette be, kérnénk szépen még
pótolni), adományt, munkát, virágot, s egyéb segítsé-
get.

Kérjük, hogy az  idei évben is támogatásaikkal segít-
sék a bábolnai katolikus egyházközségünket.

Elõre is köszönjük!
Bábolnai Katolikus Egyházközség

KEDVES SZÜLÕK, ADÓZÓK!
2012. évi adóbevallásának elkészítésekor Önnek lehetõ-
sége nyílik arra, hogy adója 1 %-ával támogassa a köz-
hasznú Cseperedõk Néptánc Egyesület mûködését, cél-
kitûzéseinek megvalósítását.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1
%-ával Egyesületünket támogassa! Felajánlását Nép-
tánccsoportunk lelkes, táncoslábú gyermekei nevében
hálásan köszönjük!

A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve:

Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete tisztelettel kéri az
adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával tá-
mogassák egyesületüket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóbevallása során
egyesületünket jelölni meg kedvezményezettnek.

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének 
adószáma:

18618200-1-11
Köszönettel: Cseh László elnök

TISZTELT ADÓZÓK!
A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
ezúton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1 százalé-
kával támogassák az alapítvány alapító okiratában fog-
lalt célok megvalósítását különös tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység segíté-

sére.
A Közalapítvány adószáma:

18614598-1-11
Köszönettel: Bihari Gábor kuratóriumi elnök

FELFÜGGESZTETTÉK
A KOPORSÓS TEMETKEZÉST

A tavasszal gyakorta jelentkezõ belvízproblémákkal, ha
csak csekély mértékben is, de városunkban is szembesül-
tünk. A régi temetõben március végétõl felfüggesztették a
koporsós temetkezést a magas talajvízszint miatt, melynek
mérését az ÁNTSZ utasítása és elõírásai alapján a temetõ
fenntartásáért felelõs Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.
folyamatosan végezte. Szakács Kornél, a társaság ügyve-
zetõje elmondta, a talajvízszint magasságának mérését há-
rom fúrt észlelõkútnál is vizsgálják. Mint magyarázta, a fel-
függesztés kizárólag a régi temetõre vonatkozik, és addig
tart, míg a talajvízszint le nem csökken 2 és fél méter alá. Az
intézkedést az ÁNTSZ újabb határozata oldja fel. Az ügyve-
zetõ igazgató elmondása szerint, ez akár május végére be-
következhet. Úgy tudjuk, az idei esztendõben április köze-
péig emiatt nem maradt el temetés. Az eset nem egyedül-
álló, az ország más városainak temetõiben is hoztak a ko-
porsós temetkezésrõl szóló felfüggesztõ határozatot.



3. ÖLBÕ-TÓ FUTÁS
REKORDSZÁMÚ BÁBOLNAIVAL
A tavasz egyik fontos eseménye a harmadik alkalommal

visszatérõ Ölbõ-tó futás, amit április 23-án hét település –
Bana, Bábolna, Bokod, Környe, Kocs, Nagyigmánd és
Tárkány - sportot szeretõ általános iskolásainak részvételé-
vel rendeztek meg festõi környezetben, kellemes koranyári
idõben. A versenyt Bábolna Város Önkormányaztával kar-
öltve a megyei atlétikai szövetség szervezte. 

Ezúttal rekordszámú, hetvenkét bábolnai ifjú atlétare-
ménység futott a legjobb helyezések reményében, ami ter-
mészetesen csak a legjobbaknak sikerülhetett. Általános is-
kolásaink remekül szerepeltek, meglepetésre az összesített
éremverseny gyõztesei lettek. 

A megmérettetést több korcsoport számára hirdették
meg, a különbözõ korosztályok egymás után rajtoltak az
Ölbõ-tó partján. A 7-8 évesek 550, a 9-10 évesek 1000, a
11-14 évesek pedig már 2500 méteres távot teljesítettek óri-
ási lelkesedéssel.

Az Ölbõ-tó futás elsõsorban az utánpótlás nevelésében
játszik fontos szerepet, mely kardinális kérdés – fogalma-
zott Cseh László, a Komárom-Esztergom Megyei Atlétikai
Szövetség elnökhelyettese. Ha nem tanítjuk meg a gyere-
keket a sport szeretetére, akkor nem lesz belõlük sportoló.
Az sem probléma, ha legtöbbjükbõl nem lesz válogatott
szintû versenyzõ, viszont egészséges, tettrekész fiatalságot
kell nevelni, ûzzenek bármilyen sportágat.

3. ÖLBÕ-tó futás eredményei
2005/2006-ban születtek (550m) Lány: 1. Szabó Berna-

dett, Bábolna; 2. Lincz Gréta, Bábolna; 3. Györke Melinda,
Kocs. Fiú: 1. Cser András, Kocs; 2. Panák Bence, Bábolna;
3. Farkas Marcell, Kocs.

2003/2004-ben születtek (1000 m) Lány: 1. Cser Tímea,
Bokod; 2. Szücs Réka, Bokod; 3. Pataki Petra, Bokod. Fiú:
1. Panák Máté, Bábolna; 2. Szemeti Zétény, Környe; 3. Hor-
váth Bence Zsolt, Nagyigmánd.

2001/2002-ben születtek (2500 m) Lány: 1. Szücs Dó-
ra, Bokod; 2. Dencs Vanessza, Tárkány; 3. Pintér Bianka,
Bokod; 3. Soleczki Virág, Bokod. Fiú: 1. Marton Krisztián,
Bokod; 2. Ihász Tamás, Tárkány; 3. Labosa Döme, Környe.

1998/2000-ben születtek (2500 m) Lány: 1. Lakatos
Enikõ, Tárkány; 2. Füzi Gabriella, Bábolna; 3. Lázár Tímea,
Bana. Fiú: 1. Szabó Aurél, Bana; 2. Horváth Márkó, Bábol-
na; 3. Simon Bence, Bábolna.

Települések közti verseny: 1. Bábolna; 2. Bokod; 3.
Tárkány; 4. Kocs; 5. Bana; 6. Környe; 7. Nagyigmánd.
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NÉPSZERÛ LOVASVERSENYEK
Már az idénynyitón több mint 500 induló

Az év elsõ díjugrató minõsítõ versenyére rekordszámú
lovas nevezett április 20-21-én, ami a házigazda Bábolnai
Ménesbirtok Kft. számára is örömteli dolog. A nemrégiben
megépített új melegítõ pálya is – melyet közvetlenül a ver-
senyhelyszín mellé építettek – ez alkalommal debütált. Bér-
ci Balázs ügyvezetõ igazgató szerint a két pálya együtt ér
valamit, ezzel is eleget tettek a magasabb szintû szakmai
követelményeknek.

A versenyzésre immár kiváló lehetõségeket kínáló pá-
lyán 543 lovas próbált szerencsét az egyes számokban,
köztük soha nem látott számú bábolnai induló is verseny-
zett. Ez köszönhetõ egyrészt az új pálya csábításának,
másrészt a tudatos csapatépítésnek. A Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. elindította toborzó akcióját, mellyel a lo-
vassportot szeretné népszerûsíteni a fiatalok körében. A
szakosztályba Szentirmai Péter személyében olyan ver-
senyzõt igazoltak, aki már komoly tapasztalatokra tett szert
díjugratásban, jó eredményeket várnak tõle.

Szépen szerepeltek a bábolnai versenyzõk, köztük egy
új arc: Buza Patrik, aki élete elsõ komolyabb versenyérõl
máris gyõzelemmel térhetett haza. A fiatal versenyzõ októ-
berben szerzett rajtengedélyt és máris bizonyított. B0 kate-
góriában minden ellenfelet maga mögé utasított, így a do-
bogó legmagasabb fokára állhatott. Patrik öt éve lovagol,
naponta gyakorol Christal nevû lovával Bartha László irá-
nyítása mellett. 

A Magyar Lovas Szövetség díjugrató szakága is otthon-
ra talált Bábolnán a kiváló pálya miatt. A szezonnyitó sza-
badtéri megmérettetés megyei területi szintû volt, de orszá-
gos hatókörû versenyek minõségében zajlott, fogalmazott
a szakág vezetõje Szotyori Nagy Kristóf, akitõl megtudtuk,
több mint tíz megye lovasa regisztrálta magát az indulók tá-
borába.

MEGHÍVÓ
Bábolnai Tiamo Moderntánc Csoport meghívja 

az érdeklõdõket május 25-én 17 órára 
a Szabadidõközpontban tartandó 

GÁLAMÛSORÁRA
Szeretettel várjuk az elmúlt 17 év táncosait 

és minden kedves érdeklõdõt.
Vendégszereplõk: a Dukai testvérek által vezetett 

gyõri BRONSIS Táncegyesület
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Labdarúgóink folytatták sikerszériájukat a megyei elsõ
osztály tavaszi fordulóiban. Március közepén a hó, most
a víz nehezítette a mérkõzések lebonyolítását. Szerencsé-
re a Nagyigmánd – Bábolna rangadó nem maradt el, si-
került alternatív megoldást találni a klubvezetõknek, a ta-
lálkozót Csémen bonyolították le. Focistáink ismét sikert
arattak, pedig a vendéglátók szereztek vezetést alig tíz
perccel a kezdést követõen, mely eredmény nem válto-
zott egészen a második félidõ közepéig. Ekkor Horváth
Csaba egyenlített, majd három perc múlva Horák Zsolt
juttatta elõnyhöz csapatunkat. A lefújás elõtt öt perccel
Lanczendorfen József állította be a végeredményt.
Nagyigmándi KSK – Bábolna SE 1:3.

Az U19-es csapat is remekelt, õk 4:1-es gyõzelemmel
zárták a fordulót.

A kiesõ helyrõl szabadulni próbáló Tát együttese láto-
gatott Bábolnára április 14-én. Korábban csapatunk meg-
lepetésre hatot kapott Táton, ezért mindenkiben égett a
visszavágás vágya. Az elsõ félidõben ez több helyzetnek
köszönhetõen kishíján valóra vált, azonban lehetõségeink
kimaradtak. A második játékrészben a vendégek kere-

kedtek felül, a hetvenhetedik percben meg is szerezték a
vezetést. Ettõl kicsit felélénkültek legényeink, és három
perc múlva válaszoltak is, Tóbiás Zoltán talált a tátiak há-
lójába. Az utolsó tíz percben eldönthettük volna a mecs-
cset, ám az ellenfél rendre meghiúsította támadásainkat,
sõt, kapunk elõtt gólveszélyes helyzeteket is teremtett.
Bábolna SE – Tát 1:1.

U19-es labdarúgóink súlyos vereséget mértek a táti
ifistákra, bár a meccs képe alapján kissé lomhán játszot-
tak. A védekezésre fektették a hangsúlyt, ebbõl igyekez-
tek felépíteni támadásaikat, melyek befejezése nem min-
dig volt hatékony. Ennek ellenére hét gólt lõttek, míg
egyet sem kaptak. Mesterük elégedett volt a játékkal, az
alkalmazott taktika bevált, a játékosok erõvel is bírták. Bá-
bolna SE U19 – Tát U19 7:0.

A Tát ellen vívott döntetlen után Tardoson is ikszeltek
labdarúgóink. Az elsõ félidõ 31. percében a hazaiak sze-
reztek vezetést, melyre 10 perc múlva Lanczendorfen At-
tila válaszolt. A második játékrész vége felé a tardosiak
tettek szert elõnyre, majd kisvártatva ismét õk találtak a
hálóba, de a sajátjukba. Így a két csapat találkozóján
pontosztozkodás született. Tardos FC – Bábolna SE 2:2.

Az U19-es együttes hûen méltó híréhez stabilan hozta
a mérkõzést. Tardos FC U19 – Bábolna SE U19  2:5.

A döntetlenek sorozatát éli megyei labdarúgócsapa-
tunk. Április utolsó vasárnapján hazai pályán a sereghaj-
tók közé tartozó Etével nem bírtak. A találkozó bábolnai
rohamokkal indult, de csatáraink nem találták a vendégek
kapuját. Az elsõ és második félidõ java meddõ mezõnyjá-
tékkal telt, csupán a mérkõzés hajrájára élénkültek fel a
csapatok. Ekkor nyílt sisakkal játszottak az ellenfelek, és
kishíján mi kaptunk gólt. Bábolna SE – Ete SE 0:0:

Az U19-es gárda nehezen talált magára Ete ellen. Fo-
lyamatos támadásokkal rohamozták a vendégek kapuját,
ám azt bevenni csak a 42. percben sikerült. Ettõl kezdve
elindult a gólgyártás, ifistáink 10-ig meg sem álltak, míg
egyet sem kaptak.

Néhány hetes szünet után április
14-én vasárnap léptek pályára kézi-
labdázóink a Kisbér ellen hazai kör-
nyezetben. A komoly játékerõt képvi-
selõ vendégekkel szemben lányaink
felvették a kesztyût. Végig szoros, ki-
élezett küzdelem folyt, egyik csapat
sem tudott jelentõsebb elõnyre szert
tenni. Sajnos a találkozó legvégét
megint csak az ellenfél bírta jobban,
így Bábolnán is nyerni tudtak. Bábol-
na – Kisbér 20:22.

Elhalasztott mérkõzést játszott nõi
kézilabdacsapatunk április 26-án
pénteken a Lábatlan együttese ellen.
Már a találkozó elején kiderült, valami

nem stimmel a vendégekkel. Játékuk
erõtlen, gólszegény volt, így a meccs
végkimenetele sem volt kétséges.
Csupán a gólok száma volt kérdés,
melyben lányaink nem szûkölködtek.
Bábolna – Lábatlan 42:17.

Másnap, szombaton kéziseink
Tarjánban vendégszerepeltek. Itt is ki-
tûnõen kézben tartották a mérkõzést,
biztos gyõzelmet arattak idegenben
is. Tarján – Bábolna 17:24.

Szántó Zita edzõ szerint csapata jó
irányban halad, a lejátszott mérkõzé-
sek jó alkalmat adtak arra, hogy vég-
re összerázódjanak a lányok annak
ellenére, hogy legtöbben régóta

együtt kézilabdáznak. Igyekszik
olyan csapatszerkezetet kialakítani,
melyben az újonnan érkezettek és a
régiek is megtalálják helyüket még
akkor is, ha idõnként egy-egy meg-
határozó játékos hiányzik. Több pon-
ton erõsödött az együttes, például két
olyan átlövõnk van, akik magassá-
gukból adódóan már távolabbról is
bevehetik az ellenfél hálóját. Az edzõ
külön kiemelte a kapusokat, akik sta-
bil és remek teljesítményükkel fontos
szerepet játszanak a védekezésben.
Érdemes megemlíteni Bor Beát, aki
az ifjúsági együttes kapusa, de szor-
galmának és tehetségének köszön-
hetõen a felnõtt csapat oszlopos tag-
jává is vált rövid idõ alatt.

A bajnokság folytatódik, reménye-
ink szerint sikeres mérkõzésekkel.

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

EGYÜTTESÜNK NYOLC FORDULÓ ÓTA VERETLEN,
ÁM EBBÕL HÁROM DÖNTETLEN

KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

ERÕSÖDÖTT AZ EGYÜTTES
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NB II-es tekézõink Szanyba láto-
gattak, miután a bajnoki aranyért már
nem, de dobogós helyezésért még
harcba szállhatnak. Az ellenfél úgy-
szintén az érmek szebbikéért küzd,
így kiélezett találkozóra lehetett szá-
mítani. Csapatunk azonban ismét ne-
hezen tudott megküzdeni a lelki te-
herrel. Szany SE – Bábolna SE 7:1
(3181:3008): Balom Sándor 502 fa,
Balogh István 523 fa, 1 csp., Torma
József 521 fa, Barányi Ferenc (Balom
Norbert) 472 fa, Mogyorósi Balázs
491 fa, Szilágyi András 499 fa.

A legutóbbi három vesztes mérkõ-
zés hullámvölgybe sodorta az együt-
test, ám õk tudják, hogyan kell feláll-
ni a padlóról. Ezúttal a Sárvár ellen bi-
zonyították akaratukat, akik ellen
vesztes pozícióból is nyerni tudtak.
Már csak két forduló van hátra a baj-
nokságból, és tudják, mindkét mecs-
cset hozniuk kell. Bábolna SE – Sár-
vári Kinizsi 6:2 (3104:3061): Balogh
István 500 fa, 1 csp., Torma József
528 fa, 1 csp., Körmendi Imre 491 fa,
Barányi Ferenc 529 fa, Balom Sándor
545 fa, 1 csp., Szilágyi András 511 fa,
1 csp.

Az utolsó elõtti fordulóban Kõsze-
gen játszott tekecsapatunk, akik do-
bogós helyezésben bíznak így a baj-
nokság befejezése elõtt két forduló-
val. Jól is jött volna a gyõzelem, hi-
szen az elsõ és második helyezett is
vereséggel zárta a fordulót. Sajnos
tekéseinknek ezúttal sem sikerült ide-
genben nyerni. Kõszegi SK – Bábol-
na SE 6:2 (3212:2993): Balogh István
462 fa, Torma József 523 fa, 1 csp.,
Mogyorósi Balázs 506 fa, Balom Sán-
dor 510 fa, Szilágyi András 549 fa, 1
csp.

NB II-es tekecsapatunk a bajnok-
ság utolsó mérkõzését vívta hazai pá-
lyán a szombathelyi Vasjármû együt-
tese ellen április utolsó szombatján.
Az utóbbi néhány kellemetlen vere-
ségnek köszönhetõen a tabella har-
madik helyéért harcoltak legényeink.
Ezúttal nem volt nehéz dolguk, a

meccset 7:1 arányban hozták, így
örülhettek a bajnoki bronzéremnek.
Bábolna SE – Vasjármû TKSE 7:1
(3069:3036): Balogh István 523 fa, 1
csp., Torma József 534 fa, 1 csp., Mo-
gyorósi Balázs 527 fa, 1 csp., Barányi
Ferenc (Balom Norbert) 469 fa, 1
csp., Balom Sándor 532 fa, 1 csp.,
Szilágyi András 484 fa. 

Skuba István szakosztályvezetõ
elégedett csapata teljesítményével, a
bajnoki bronzérmet sikerként könyve-
li el. Annak ellenére mondta ezt, hogy
a bajnoki küzdelmek során felcsillant
a remény egy szebben fénylõ érem
megszerzésére, már-már reális cél
volt az NB I-be jutás is. Ehhez azon-
ban elsõ helyen kellett volna végezni,
de ez egy hullámvölgy miatt nem si-
került. Tekézõink teljesítménye való-
ban kiemelkedõ, hiszen a BSE ösz-
szes szakosztálya közül õk szerepel-
nek a legmagasabb szinten. Az ön-
kormányzat összes sportra fordított
támogatásának mindössze 20 száza-
lékát kapják, miközben saját maguk
is rengeteg munkát fektetnek például
a pálya karbantartásába, felújításába.
A szakosztályvezetõ külön anyagi tá-
mogatása és egyéni áldozatvállalása
nélkül, valamint a játékosok fanatikus

sportágszeretete nélkül bizonyára
nem tudták volna végrehajtani azt a
bravúrt, melynek köszönhetõen né-
hány év alatt a legalacsonyabb osz-
tályból indulva NB I-es szintig jutot-
tak. Az õ teherbíró képességüknek is
van határa, az NB II nyugati csoportja
is kitûnõ, rutinos csapatokból áll,
ezért ebben az évadban szép ered-
ménynek számít a harmadik hely.

Még egy jó hírrel szolgálhatunk Bá-
bolna sportkedvelõ közönségének.
Skuba Istvánt, a BSE tekeszakosztá-
lyának vezetõjét beválasztották az or-
szágos tekeszövetség elnökségébe,
ahol a játékvezetõi testületet erõsíti.
Ahogy lapunk számára elmondta,
büszkeséggel tölti el e magas rangú
pozíció, ami õt még több munkára
ösztönzi és kötelezi. Pozíciójából
adódóan igyekszik majd lobbizni
mind a Komárom megyei, mind pe-
dig a Gyõr megyei szövetségek, baj-
nokságok érdekében, és nem utolsó
sorban Bábolna tekesportját segíteni.
Elsõ komolyabb megjelenése a nagy
nyilvánosság elõtt júniusban lesz, mi-
kor is tiszteletét teszi a Zalaegersze-
gen megrendezésre kerülõ világbaj-
nokság mérkõzésein, melyrõl remél-
hetõleg mi is tudósíthatunk majd.

TEKE NB II – SZÉPEN CSILLOGÓ BRONZÉREM
Skuba Istvánt beválasztották az országos elnökségbe


