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LEGNAGYOBBLEGNAGYOBB KÖLTSÉGVETÉSÛKÖLTSÉGVETÉSÛ BERUHÁZÁSABERUHÁZÁSA
Saját költségvetésébõl újította meg intézményeinek

fûtésrendszerét az önkormányzat. Az energiaracionali-
zálási beruházás lezárása okán február 12-én avatót
tartottak a Szabadidõközpontban.

A megtakarítást hozó fejlesztésben a város szinte vala-
mennyi intézménye érintett volt, így a rendezvény helyszí-
ne is.

Az avatón a Cseperedõk Néptáncegyüttes mûsorral
köszöntötte a vendégeket: köztük megyénk kormánymeg-
bízottját, a megyegyûlési elnököt, valamint a város intéz-
ményvezetõit, érdeklõdõ lakóit. 

A táncos produkciót követõen a bábolnai Popovics
György megyegyûlési elnöki, valamint képviselõi megbí-
zatása okán értékelt. A kultúra és a sport irányában
tevékenykedõ bábolnai képviselõ úgy fogalmazott: a
felújításban szereplõ Szabadidõközpont többfunkciós
épület, melyben a színvonalas mûvelõdési ház mellett, a
verseny- és a hobbisportnak is teret adó
tekepálya is mûködik, melynek felújítása
az idei esztendõ feladata.  

Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott azzal érvelt, a bábolnai
fûtéskorszerûsítõ fejlesztés ugyan nem
tartozik a látványberuházások körébe,
mégis az elérhetõ megtakarítások a kö-
zösség javát szolgálhatják. 

A bábolnai grémium tavaly, hosszas
elõkészítõ munka után, a megtakarítás
reményében és az ésszerûség elve
alapján döntött arról, hogy megvalósítja
intézményeinek fûtéskorszerûsítését. A
megvalós í thatósági tanulmányt a
Bricoll Kft. készítette el, tudtuk meg dr.
Horváth Klára polgármestertõl. 

– A megtakarított forintokat a város közösségét szol-
gáló jóléti intézkedésekre, szociális juttatásokra, ösz-
töndíjakra, beruházásokra fordíthatja az önkormány-
zat. Önálló, energiatakarékos rendszer lépett mûködésbe
a sportcsarnokban, melyrõl a Bábolnai Általános Iskola fû-

tését leválasztottuk. Megújult az iskola, az óvoda és a böl-
csõde, az idõsek otthona, a polgármesteri hivatal és a
könyvtár fûtéstechnikája. A mintegy 200 milliós beruházás
részeként a Szabadidõközpont teljes körû felújítása meg-
történt. Az ünnepség elsõsorban egy fontos beruházás le-
zárásáról szólt, ugyanakkor számos feladat áll elõttünk a
következõ években is – magyarázta a városvezetõ.

A beruházás részeként a Szabadidõközpont felújítása
érdekében mozgattak meg jelentõs forrást. Ennek az épü-
letnek az alapjait a Mezõgazdasági Kombinát tette le, s ad-
ta át 1987-ben azt mûködtetésre. A 2000-es évek elején
kapta meg az önkormányzat az épület tulajdonjogát is az
üzemeltetés mellé.

Ekkor kezdõdött meg az ingatlan felújítása nyilászárók
cseréjével, külsõ hõszigeteléssel, tetõcserével, színezés-
sel. Nagyrészt pályázati pénzekbõl.

– Az energiaracionalizálási program révén megvalósult

az épület födémszigetelése, felújításra került a
fûtés és a világítás, valamit a vizesblokkok, öl-
tözõk, a színháztermi rész, s ezen túl új lég-
technika került beépítésre. A beruházás ezen
épületre vonatkozó része több mint 100 millió
forintba került. Ebben az évben fejezõdik be az
épület teljes körû megújítása a 4 sávos új teke-
pálya megépítésével. Emellett ebben az évben
elindul másik nagy beruházásunk az új kony-
ha-étterem megépítése a Sportcsarnokkal
szembeni üres ingatlanon, s elkezdjük az Ácsi
úton a régi temetõ melletti zöldterületünk meg-
újítását is – részletezte a feladatokat a város el-
sõ embere, aki az ünnepségen köszönetét fe-
jezte ki a várost adóforintokkal támogató gaz-
dasági társaságoknak, valamint a mérnökök, a
tervezõk, a kivitelezõk, a szakmunkások és a

segédmunkások odaadó munkáját is megköszönte.
Az avató alkalmával vált hivatalossá az is, hogy Bábolna

tízmillió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert
egy kilenc személyes kisbusz vásárlására, mely a ta-
nyagondnoki teendõket segítheti a jövõben.
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A február 27-ei testületi ülésen ismét fontos ügyek ke-
rültek a grémium tárgyalóasztalára.

Az ülés alkalmával bemutatkozott Gubucz Péter új falu-
gazdász, aki január óta látja el Bábolnán feladatait. A szak-
ember beszámolt az agrárkamara régi és újonnan vállalt te-
vékenységeirõl, az új kamarai kedvezménykártyáról, a terü-
let alapú támogatások igénylésével kapcsolatos irodai te-
endõkrõl. A falugazdász Bana, Bábolna, Kocs, Mocsa terü-
letén biztosít agrár szaktanácsadást. Bábolnán kedden dél-
utánonként az okmányirodában érhetõ el. 

A napirendi pontok megtárgyalását megelõzõen a lejárt
idejû határozatok és a két ülés között történt események
beszámolója kapott hangsúlyos szerepet. Ezek közt a pol-
gármester kiemelte az elmúlt testületi ülés alkalmával ho-
zott döntéseket, köztük a Százszorszép Óvoda intézmény-
vezetõi álláshelyének meghirdetését, a Rózsaerdei úti ját-
szótér megkezdett építésével kapcsolatos tudnivalókat, a
fogorvos körzetesítés kapcsán szükségessé vált intézkedé-
seket. 

A bizottsági döntések ismertetésekor elhangzott: a buda-
pesti körzetû csecsemõmentõ Peter Cerny Alapítvány ta-
valy egy esetben tudott segíteni egy bábolnai újszülöttön. A
beteg koraszülöttek gyógyítását felvállaló szervezet kérését
támogatva engedélyezte a bizottság, hogy a Bábolnai Tele-
vízió képújságán keresztül felhívást tegyen közzé az alapít-
vány a lakosság irányába, adójának egy százalékos felaján-
lásai érdekében.

Nem született határozati javaslat a bábolnai régi temetõ-
ben található szovjet emlékmû sorsát illetõen, bár mindkét
bizottság tárgyalta a bábolnai régi temetõben található
szovjet emlékmûvel kapcsolatos lakossági kezdeménye-
zést. A képviselõk abban a kérdésben igyekeztek állást fog-
lalni, hogy az emlékmû tetejére visszaállításra kerüljön-e a
vasból készült ötágú csillag, vagy sem. A döntést az ülés
menetében elhalasztották, azzal, hogy az emlékmûvek fel-
ügyeletét ellátó orosz nagykövetség véleményének ismere-
tében újra napirendre kerül a kérdés megvitatása. 

A Szociális és Oktatási Bizottság segélyekkel kapcsola-
tos határozatai alapján 27 ezer forint értékben önkormány-
zati segélyt és 30 mázsa tüzelõanyagot osztottak ki.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is ülésezett,
legfontosabb ügyeik közé sorolhatóak a sportpálya fáinak
kezelésére vonatkozó ajánlatról szóló döntés, valamint a
Rákóczi utcai közvilágítás karbantartásával kapcsolatos
probléma kezelése. Nem javasolták a köztéri
ruhagyûjtõedény kihelyezését és állást foglaltak több lakos-
sági megkeresés ügyében is, így például az óvoda utcájá-
ban jellemzõ parkolási szokások, kátyúzás és közútjavítás
témáiban. Felmerült a Helytörténeti Gyûjtemény kerítésé-
nek felújítási szándéka is, és ugyancsak az egységes utca-
kép kialakítása érdekében szûntetnék meg a szomszédos,
közterületen árusító utcai zöldségest.

A testületi ülés napirendi pontjai közt a képviselõk döntöt-
tek az Ácsi út 5. szám alatti épület oldalsó kerítésének fel-
újítására vonatkozó árajánlatról, a grémium a Communal
Contact Kft. ajánlatát fogadja el  830 ezer forint +ÁFA érték-
ben, amit az általános tartalék keret terhére biztosít.

Módosították a 2013. évi költségvetési rendeletet, az in-
tézkedést technikai jellegû átvezetések tették szükségessé.
A költségvetés fõösszege így 917 millió 937 ezer forintra
változik.

Elfogadták a 2014. évi közbeszerzési tervet is, majd a vá-
ros közbeszerzési pályázatai kapcsán Beregi Péter közbe-
szerzési tanácsadó árajánlatára szavazott igennel a testü-
let. 

A „Konyhatechnikai eszközök beszerzése az új 500 ada-
gos fõzõkonyhához Bábolnán” címû közbeszerzési pályá-
zati kiírás kapcsán is állást foglaltak a döntéshozók, mely
alapján több cégnek megküldik az ajánlattételi dokumentá-
ciót azzal a céllal, hogy a legelõnyösebbet választhassák.

A „Tanyabusz beszerzése Bábolnán” címû, valamint a
„Vállalkozási szerzõdés az Ácsi út bevezetõ szakaszának
felújítására Bábolnán” címû közbeszerzési pályázatok kap-
csán is több vállalkozást von be az önkormányzat az aján-
lattételbe.

A  Nemzetközi Tekeszövetség (FIQ) szabályainak min-
denben megfelelõ 4 sávos automata tekepálya játékra kész
megépítésére vonatkozó közbeszerzési kiírás miatt is tár-
gyaltak és kiírták a pályázatot ez esetben is.

A közbeszerzési eljárást igénylõ pályázatok megvitatását
követõen a szavazatszámláló bizottság tagjait választotta
meg a testület. (bõvebben a 14. oldalon)

Az egyebek napirendi pontban a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzat módo-
sításáról szavazott a képviselõ-testület, valamint meghatá-
rozták a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde idei
felvételi idõszakát, mely bõvebben a 4. oldalon olvasható.

A bábolnai képviselõk március 27-én tartják soron követ-
kezõ ülésüket, akkor a közbeszerzési pályázatokat értéke-
lik, és beszámol a helyi gyermekönkormányzat vezetõje is
az ifjúsági szervezet eddigi munkájáról. Sor kerül a 2014.
évi Kukorica Fesztivál étkeztetési szolgáltatásaival kapcso-
latos pályázat kiírására is.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

P Á L Y Á Z A T
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi segélyre közép-, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.
Pályázati feltételek:
> Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
> Állandó bábolnai lakos.
> Szociális rászorultság.
> Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi át-

lag.
> Nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben

résztvevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók esetén
legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
o Iskolalátogatási igazolás
o Bizonyítvány/leckekönyv másolata
o Valamennyi egy háztartásban élõ személy hivatalos jö-

vedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a
támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:
2014. március 12. (szerda)

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2014. márciusi ülésén bírálja el.
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Elsõ ízben szerveztek jótékonysági
járási bált Komáromban, a Monostori
erõdben február 7-én. A megjelenteket
Molnárné Taár Izabella, a Komáromi
Járási Hivatal vezetõje, a bál ötletgaz-
dája köszöntötte, majd Czunyiné dr.
Bertalan Judit kormánymegbízottnak
adta át a szót, aki beszédében rávilágí-
tott: a mûsorban gazdag jótékony célú
bál feléleszti a kulturális, történelmi és
egyéb társadalmi hagyományait annak
a közigazgatásnak, mely évszázado-
kon át életben tartotta Magyarorszá-
got. Véleménye szerint az est jó alkal-

mat kínált arra is, hogy a közigazgatás
szereplõi: az íróasztalnál könyöklõ hi-
vatalnokok ezúttal emberi arcukat is
megmutassák: ismerkedjenek, beszél-
gessenek egymással és közösen szó-
rakozzanak. 

Az estében a színpadon a járás több
településébõl bemutatkoztak alkotó-
csoportok. Volt vers, drámajáték,
könnyûzenei és kórusének, orgonajá-
ték, népi- és moderntánc is. Városunk-
ból az Anonim Drámacsoport egy hu-
moros átiratot vitt színpadra, a Csepe-
redõk Néptáncegyüttes pedig magyar

virtussal igyekezett hangulatot terem-
teni. Az est alkalmával az Ács-Bábolna
Ritmus Koncert-Fúvószenekar is mu-
zsikált. 

A folytatásban nyolc óvoda közül
sorsolás útján választották a bál ked-
vezményezettjét. A szerencse a
nagyigmándi Kincseskert Óvodának
kedvezett, így õk számolhatnak a ren-
dezvény közel hétszázezer forintos be-
vételével. Popovics György megye-
gyûlési elnök vigaszdíjjal készült és
labdákat adott át a nyereménybõl ki-
maradt intézményvezetõknek.

ÓVODAI, BÖLCSÕDEI
BEIRATKOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy 
a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde

a 2014/2015. nevelési évre a beiratkozást 

április 14-15-én 8-15 óráig tartja.
A beiratkozáshoz szükséges 

a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája
és lakcímkártyája.

Kocsis Gábor s.k.
jegyzõ

IDÕSKORÚAK
BIZTONSÁGA
és egyéb biztosítások

helyben is megköthetõk.
Kérje személyre szóló ajánlatát:

Bábolna, Nagyváthy u. 17.

Idõpontegyeztetés: 06-20/417-6756-on

TÛZIFA AKCIÓ
ÁPRILISTÓL
PA-RO Fakereskedés
Bábolna, Nagyváthy u. 17.

Tel.: 06-30/711-0821

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

GUBUCZ PÉTER
falugazdász

minden kedden 12.30–15.00
várja az ügyfeleket 

az Okmányiroda ügyfélszolgálatán !

Tel.: 30/84-15-978

JÓTÉKONY CÉLT SZOLGÁLT AZ ELSÕ JÁRÁSI BÁL
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Február 15-érõl 16-ára virradóra
szombat éjszaka ámokfutók járták be
Bábolnát, és a város több pontján
hagyták ott a vandálkodásuk nyoma-
it. A Széchenyi lakótelepen autókat
firkáltak össze, a lovaspálya sarkán
található parkban két fát törtek derék-
ba. Ugyanitt az egyik padot is meg-
rongálták, valamint egy hulladéktáro-
lót is kitéptek a helyérõl, emellett köz-
lekedési táblák is sérültek és egy ut-
catábla is eltûnt.

Még ugyanezen az éjszakán isme-
retlen elkövetõ, illetve elkövetõk meg-
próbálták kidönteni helyébõl a
lovaspálya óvodával szemközti rögzí-
tett kerítésének mintegy húszméteres
szakaszát, komoly károkat okozva ez-
zel a Ménesbirtoknak.

A rendõrség megvizsgálta a térfi-
gyelõ kamerarendszer felvételeit, így
hamarosan fény derülhet a rongálók
kilétére. 

A hasonló rongálások egyébként
szinte rendszeresek Bábolnán. Hét-
fõnként a Mészáros úttal párhuzamos
kerékpárúton munkába igyekvõk el-
sõbbségadás kötelezõ táblákat talál-
hatnak kidöntve, de az esztétikus hul-
ladékgyûjtõ edények is rendszeres
kárvallottjai a hétvégi túlfûtött erõsem-
bereknek. Ugyanez tapasztalható vá-
rosunk központjában, különös tekin-
tettel a Kereskedõudvar szeméttáro-
lóira.

A Komárom-Esztergom Megyei
Rendõr-fõkapitányságtól rendszere-
sen kapott tájékoztatókat olvasva fel-

tûnt, hogy környékünkön – az utóbbi
egy évet figyelembe véve - egyre gya-
koribbak a kábítószerrel kapcsolatos
bûncselekmények, melyekben bábol-
nai fiatalok is érintettek. Természete-
sen itt a rendõrség által felderített,
esetekrõl van szó, melyek javarésze
gépjármûvek ellenõrzésekor derült ki.

A közlekedési szabálysértések túl-
nyomó többsége abból adódik, hogy
az autóvezetõk nem kapcsolják be a
biztonsági övet, vagy éppen telefonál-
nak vezetés közben – illetve mindket-
tõ. A rendõrök gépkocsijukból rögtön
kiszúrják a szabálytalankodókat, és
hamar tízezrekbe kerül az apró mu-
lasztás. Naponta többször is találkoz-
hatunk rendõrautóval Bábolnán, így
hát jobb lesz vigyázni.

Éppen 50 évvel ezelõtt kötött házasságot Vas József
és neje, Prekler Anna. A népes család hathatós támoga-
tásának köszönhetõen nemcsak hogy megünnepelték e
jeles eseményt, de újból örök hûséget esküdtek egy-
másnak.

Az aranylakodalmukat ünneplõ házaspárt családja –
gyermekeik, unokáik, dédunokájuk és testvéreik várták a
közös önkormányzati hivatal dísztermében február 15-én.
Vas József és felesége Vas Józsefné, született Prekler Anna
1964. február 15-én fogadtak egymásnak örök hûséget. Dr.
Horváth Klára polgármester megható szavakkal köszöntöt-
te az ötven év után újraházasodókat.

A ceremónia a házasságkötések szokásai szerint fogada-
lomtétellel folytatódott, majd Panni néni és Józsi bácsi, va-
lamint a két tanú – Éva lányuk és József fiuk – az emlék-
könyvben aláírásukkal hitelesítették az újbóli házasságkö-
tést.

Az immár másodszor is újdonsült házaspár férfi tagja, Jó-
zsi bácsi 1941. júliusában született Gyõrben és 1956. máju-
sában került Bábolnára lovak iránti szeretete, vonzódása
végett. Sportlovas kiképzésen vett részt, s 1959-ben kitartó
munkájának köszönhetõen kikerült Londonba a Díjugrató Ifi
EB-re a magyar válogatott csapat tagjaként. 1961-ben be-
vonult a BM Határõrségbe Nyírbátorba, majd Kiskunhalas-
ra került. A kiskunhalasi évek alatt mozgékony és sikeres
sportéletet élt a díjugrató szakágban. Ezen idõ alatt több
verseny gyõztese volt, és országszerte sok barátot szerzett. 

Panni néni 1941. májusában született Bábolnán, nagy-
családban nõtt fel. 1956-ban kezdett dolgozni a gazdaság-
hoz tartozó büfében, majd a Bábolnai Tisztikaszinó presz-
szójában. S hogyan is találkozott ez a két fiatal? A lovasok
minden este összegyûltek a Tisztikaszinó presszójában és
Józsi bácsi képes volt órákat állni a fagyispult sarkánál.
Panni néninek is nagyon tetszett a kölyök arcú fiú, de tartott
a szülõi szigortól. Bábolnán akkor már színházi játszókör is

volt, ahol szintén találkozgattak, mivel mindketten a kör tag-
jai voltak. Panni néni lovagolni is megtanult, azonban egy
tereplovagláson ledobta a ló, ahol Józsi bácsi rögtön a se-
gítségére sietett. 1960-ban újították fel a presszót, s ekkor
Panni néni belelépett egy szegbe. Józsi bácsit azonnal ér-
tesítették, és õ vitte el az orvoshoz. Ettõl a naptól kezdve
vállalták fel szerelmüket.

A házasságkötést követõen Józsi bácsi a lótenyésztésnél
dolgozott, majd a különbözõ átszervezéseknek köszönhe-
tõen telepvezetõ, illetve a Hûtõházban raktározási üzemve-
zetõ lett. Panni néni a gyerekek születését követõen az
IKR–hez került gondnoknak, majd az ÁFÉSZ-hez bolti el-
adónak, s 1996-ban lett nyugdíjas. 

Házasságukból 4 gyermek született, József, Éva, Mónika
és Zsolt, unokáik: Évike, Reni, Balázs, Fanni, Attila, Csaba
és Gyuszika, dédunokájuk Patrik. 

Gyermekeik, unokáik meleg szeretete, gondoskodása,
rajongása veszi körül õket. A család boldog életérzéssel töl-
ti el mindkettõjüket, hogy érdemes volt vállalni mindent, ér-
demes volt küzdeni, szeretni.

,, ... ÉRDEMES VOLT KÜZDENI, SZERETNI’’

RONGÁLÓK, KÁBÍTÓSZERES FIATALOK



BEHARANGOZÓ BOHÓCMÛSOR
AZ ÓVODÁBAN

Kétszemélyes bohóctársulat érkezett már hét elején a
Százszorszép Óvodába, vidám elõadásuk kiváló beha-
rangozója volt a február 21-ei farsangi mulatságnak. Az
intézmény valamennyi csoportjában állt a bál, minden
gyerkõc maskarát öltött. Sok szülõ saját kézzel készítette

csemetéje jelmezét. Az óvónõk sem maradtak ki a vidám-
ságból, ezúttal õk is valaki más bõrébe bújtak. Az óvodai
farsangi bál alkalmával ügyességi játékok is vártak a
gyerkõcökre, és idén is hangosan szóltak a farsangi dalok
és mondókák.

OVIFOCI-FARSANG
– EGY JÁTÉKOS EDZÉS

Jókedvû, játékos edzésnek néztek elébe a város kisóvo-
dásai február 6-án, amikor Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka ovifoci-farsang rendezvényére invitálta a kicsiket.

A tornából az edzõ és a szervezõ sem maradt ki, hiszen a
gyerekekkel együtt rúgták a labdát. A móka része volt az is,
hogy a nebulók csákót kaptak a fejükre, ezzel teremtettek
farsangi hangulatot. Mozgalmas edzés után terített asztal
mellé ültették a kis labdarúgókat, akiket fánkkal kínáltak. 

OSZTÁLYPRODUKCIÓK AZ
ISKOLÁBAN

A Bábolnai Általános Iskola tanulói nagy izgalommal ké-
szültek a farsangi mulatságra, vidám alkalmukat a felsõsök
február 14-én tartották, az alsósok február 28-án ünnepel-
tek. A nagyobbak mulatságában a jókedvet az 5. a osztály
egy humoros reklámblokk-kal alapozta meg. Az 5. b Kuko-
rica Jancsi és Törpilla találkozását álmodta színpadra. A 6.
a osztályosok elsõ kísérleti adásukat mutatták be rögtönzött
televíziós stábjukkal. A 6. b egy ügyintézés kálváriáját be-
szélte el tréfás koreografált jelenetükkel. A hetedikesek a
strandra kalauzoltak minden farsangozót, a b osztály a ha-
zai költészetben csemegézett, és irodalmi mûvek újragon-
dolásával rukkoltak elõ. Nagy sikert aratott a 8. a osztá-
lyosok Nóta TV-je is..

A kisebbeknél a negyedik osztályosok készültek vidám
farsangi elõadással, de élvezetes volt az elsõsök jelmezes
felvonulása is. A legötletesebb maskarákat felvonultató osz-
tály egy hatalmas csokitortát nyert. Az alsóban volt táncver-
seny és tombolahúzás is. 

SZÉKFOGLALÓ LÓHÁTON
A bábolnai lovasiskolások a farsang idején sem szakad-

tak ki  a lovak bûvöletébõl, az intézmény sajátosságát így a
mulatságok idején sem vetkõzi le. A farsangi mulatság hely-
színéül a gyakorlati terepet, Ölbõt választották. A diákok
többsége jelmezbe öltözött, de a tanárok közül is többen
maskaráztak, és a tréfás akadályokkal tûzdelt pályán mér-
ték össze tudásukat. A gyorsaság és az ügyesség egyaránt
fontos volt a pálya teljesítésében, a jelmezben való lovaglás 
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nehézsége pedig vidám helyzeteket teremtett. A mulatság
lovas székfoglalóval folytatódott, mely ugyancsak nevetés-
re okot adó jelenetekkel tarkította az idei farsangot.

ÉLÉNK MASKARÁS ESTÉT
CSAPTAK A NYUGDÍJASOK

Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ köszöntését
követõen a tárkányi Szivárvány mazsorettcsoport mûsorá-
val vette kezdetét a nyugdíjas klub farsangi mulatsága
február 20-án. A tárkányiak tánca egyfajta ízelítõként szol-
gált, így a mûsort követõen a nyugdíjasok is elfoglalták a
táncteret. A farsangi mulatság színfoltja volt a jelmezes
felvonulás, melynek immár komoly hagyománya van a
szépkorúak berkeiben. Ötletes maskarákban és jókedvben
sem volt hiány. A szépkorúak idén is megmutatták, hogyan

kell jó hangulatban mulatni, korukat meghazudtolva ropták
kifulladásig a táncot. Idén sem maradt el a tombolasorsolás
sem, melynek fõdíja egy torta volt. 

A farsangi hangulat február 26-án már a klub berkeiben
folytatódott. Akkor a farsangi idõszak közkedvelt cse-
megéjével: fánkot sütöttek a klub asszonyai.

FÁNKSÜTÉS
A farsangi idõszak tradicionális csemegéjét, szalagos

fánkot sütöttek az Idõsek Klubjának asszonyai február 26-
án. Már a kora reggeli órákban hozzálátták a konyhai teen-
dõkhöz, mert tudták, jó adagot kell készíteniük. A hozzáva-
lók közt tej, élesztõ, cukor, vaj, tojás, liszt, sõt még rum is
szerepelt, a nagy edényekbe került tésztát  a szorgos kezek
hosszú ideig dagasztották. Az élesztõs, kelesztett tészta
egy rövid ideig pihent is, majd ezt követõen a kiszaggatott
fánkok forró olajban sültek készre, oldalukon egy világo-
sabb szalaggal, melyrõl a csemege a nevét kapta. Az asz-
szonyok a farsangi eledelt porcukrozva kínálták, valamint
elõkerültek a kamrából a sját készítésû házi lekvárok is,
mellyel még ízletesebb volt a hagyományos farsangi étek. 

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA
Persztegi Gáborné, a Bábolnai Általános Iskola igazgató-

ja a köszönet szavaival nyitotta meg a 15. Szülõk Nevelõk
Bálját az elmúlt szombaton, miután ez a bál mindig
jótékony célokat szolgált.

Az iskolaszék elnöke, Rádokiné Nagy Éva elsõként egy
mazsorett egyveleget szólított a képzeletbeli színpadra,
majd táncos produkció következett a hatvanas-hetvenes
évek ismert slágereivel.

A szülõk és tanárok meglepetésprogrammal is készültek,
zenei vetélkedõjük fõszereplõje a bálozó közönség volt.  

Az estébe nyúló táncmulatságot csupán  a tombolasor-
solás idejére szakították meg.
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A Szülõk Nevelõk Bálja 247.600,- Ft támogatói összeg-
gel zárt, mellyel az Iskolánkért Közhasznú Alapítványt tá-
mogatták az adakozók. Az alapítvány fogja majd finan-
szírozni azt a fejlesztést, mellyel az iskola bejáratánál ka-
merarendszert építenek ki.
A Bábolnai Általános Iskola nevelõtestülete és tanulói
nevében köszönöm az Iskolánkért Közhasznú Alapít-
vány számára a támogatói felajánlásokat, a cégeknek,
vállalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlott
tombolatárgyakat. Köszönöm a szervezõknek és min-
denkinek a munkáját, akik hozzájárultak a jótékonysági
bál sikeres lebonyolításához.

Peresztegi Gáborné igazgató

A „SZÜLÕK-NEVELÕK BÁL” RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Anna Wellness Flabélos Bábolna; Agrármester Kft. - Ifj. Lányi Zoltán;
Agrotec Magyarország Kft.; Aliter-P Kft.; Aranypatkó 1 Euros bolt; Bábol-
na Agrária Kft.; Bábolna Brojler Kft.; Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.;
Bábolna Pékség; Bábolna Város Önkormányzat; Bernáth Tibor és csa-
ládja; Bierbauer Imre és családja; Bioporta - Katona Lászlóné; BTV;
Café Bábolna; Capsula Bt. - Mária Gyógyszertár; Cormill Kft.; Czigány
Márta; Czinderné Francsics Judit; Csongrádi Péter; Csuti Zsolt; Dörner
Ágnes; dr. Horváth Klára; Életstílus Kft.; Fõnix Virágüzlet; Frézia Virágüz-
let; Gici Tej - Tejtermék Kft.; Görözdiné Major Gyöngyi; Horse Lovasbolt;
Horváthné Kiss Katalin; Ifj. Prekler László és családja; IKR Agrár Kft.; Jin
Qiu Kft. - Kínai bolt Bábolna; Kelemen Katalin; Kéri József és családja;
Klincsokné Sarf Lívia; Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat -
Popovics György; Kovács Péter; Lászlófalvi Zsuzsanna; LEHO CHEF
Kft. - Gustailo étterem; Lovász János; Marcinkó Norbert; Martini Divat;
Misztótfalusi Nyomdaipari Kft.; Mohácsi Gábor és családja; Morsanto
Hungária Kft.; Németh és Németh Cargo Kft.; Oszicsánszky Tetyána; Pál
és Horváth Bt.; Pábli Zsolt; Patakiné Rezsek Gabriella; Peresztegi
Gáborné; Péterné Csapó Julianna; Pillérné Fekete Andrea; Poprády Il-
dikó; Prekler Orsolya; Rádokiné Nagy Éva; Reál Diszkont; Révainé
Tanka Anita; Simonné Farkas Beáta; Szabacsi Imre; Szarkáné Ágoston
Orsolya; Szászorszép Óvoda és Bölcsöde; Szivárvány Tánccsoport;
Szeimann Istvánné; Tornyosné Vass Mónika; Veresné Szkocsek Mária;
Zsamil Mûszaki Kft.; Zsidi Mónika; Zsidi Sándor és családja; Zsolnai Ró-
bert; A Szülõi Munkaközösség tagjai és az általános iskola nevelõi



A mackókiállítás után most foltvarrással készült használa-
ti tárgyakból nyílt tárlat a bábolnai Százszorszép Óvoda fo-
lyosógalériáján. Az intézményben igyekeznek kiállítás-él-
ményekkel is gazdagítani az óvoda csemetéit, ezért ne-
gyedévente tárlatot szerveznek bravúros, helyi témákkal. 

A kiállító ezúttal Martonosiné Hegegy Mária bölcsõdeve-
zetõ volt, akit a gyerekek az összevont intézmény miatt már
ismerhettek az óvodaudvarról. A pedagógus rendkívül sok
idõt szentel a foltvarrásnak, színes alkotásai mind olyan
használati tárgyak, amelyek nélkül szinte elképzelhetetle-
nek volnának napjaink. A mini tárlatban textilfoltokból var-
rott párnákat, takarókat, tornazsákot, válltáskát, tolltartót,
szemüvegtokot, tûpárnát, sõt még egy varrógépet is bemu-
tatott, közben pedig a technika lovagkori eredetérõl is me-
sélt. Szinte valamennyi nebulónak akadt hozzáfûznivaló
mondandója, miután a hímzés és a varrás tevékenysége a
szorgos nagymamák révén nem volt ismeretlen számukra. 

Martonosiné Hegegy Mária tagja a bábolnai kézimunka
klubnak is, a foltvarrók társasága évrõl évre adakozik is mû-
veibõl. Így láthatta az aprótalpú közönség azt a több száz,

apró hatszögbõl készült foltvarrott fali díszt is, amit a böl-
csõde kapott az alkotók jóvoltából. 
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„RONGYBÓL-FOLTBÓL” – ALKOTÁSOK AZ OVIGALÉRIÁBAN

ÉVFORDULÓK ÜNNEPE
A MÉNESUDVARBAN

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium kö-
zös ünnepi megemlékezést tartott február 5-én a
Ménesudvarban gróf Széchenyi István bábolnai látogatásá-
nak 192. és báró Csekonics József születésének 257. évfor-
dulója alkalmából. Körmendi Csaba igazgató az ünnepsé-
gen külön köszönthette a Magyarországi Arablótenyésztõk
Egyesületének jelenlévõ elnökségi tagjait, akik egy konfe-
renciára érkeztek városunkba. A rendezvény a Himnusszal,
majd a Bábolnai Harsonások bevonulásával kezdõdött. 

A magyar történelem egyik legkiemelkedõbb alakja és
egyben a magyar versenylótenyésztés hazai megalapítója,
gróf Széchenyi István 1822. február 5-én tett látogatást a
Bábolnai Ménesbirtokon. A lovasiskolások e látogatás tisz-
teletére verssel és prózával emlékeztek. A folytatásban Bér-
ci Balázs, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ
igazgatója mondott ünnepi beszédet.

Az eseményen a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok fennállá-
sának 225. évfordulójáról és Csekonics Józsefrõl, a ménes
parancsnokáról, alapítójáról is megemlékeztek, aki 1757.
február 22-én, 247 évvel ezelõtt született.

A diákság Gróf Szényényi István emléktáblájánál, majd
báró Csekonics József mellszobránál koszorúztak.

AZ ORSZÁGBAN ELSÕKÉNT
VIZSGÁZTATTAK...

A 2013-ban bevezetett kerettanterv követelményei
szerint fél év elteltével a szakképzõ intézmények kilence-
dik osztályos tanulói szintfelmérõ-vizsgát kötelesek ten-
ni, hogy külsõ helyszíneken is folytathassák gyakorlati
tanulmányaikat. A bábolnai lovasiskolások február 20-án
adtak számot eddig megszerzett tudásukról a
Ménesbirtok gyakorlati helyszínein.

Körmendi Csaba igazgató az idei tanév változásai kö-
zé sorolta a tanulókkal szemben állított új követelményt.
Mint fogalmazott, a szintvizsga egy alap, melyre a gya-
korlati tudás épül. A gyakorlati oktatás része a szintvizs-
gára való felkészítés, a cél azonban, hogy a növendékek
a választott szakmát a lehetõ leghatékonyabban elsajá-
títsák. 

– Kompetencialapú oktatás van, mely az önálló mun-
kavégzés képességének elsajátítását teszi lehetõvé. Di-
ákjaink a vizsga alkalmával számot adtak gyakorlati tu-
dásukról, mely feladatok közt például fel- és lekantároz-
ták a lovakat, de volt terményfelismerés is – magyarázta
az igazgató, kinek elmondása szerint a tanulók többsé-
ge jó teljesítményt nyújtott.

A szintfelmérõ vizsgán egyetlen lovasiskolás sem bu-
kott meg, annak ellenére, hogy az idegen vizsgáztató
szakoktatóknak kellett megmutatni tudásukat. Ez a szint-
felmérõ gyakorlat egyben a szakképesítõ vizsgára való
felkészülés része is, hiszen a lovasiskolások ekkorra ta-
pasztalatokat és kellõ rutint szerezhetnek.

Érdekesség, hogy a vizsgabizottságot az agrárkama-
ra delegálta. A bábolnai lovasiskola élenjáró volt, már
ami a szintvizsgákat érinti, hiszen az országban elsõként
szervezte meg és bonyolította le a tudásszint mérésére
alkalmas vizsgát.



– Melyek voltak az elmúlt esztendõ
legfontosabb sikerei a társaság éle-
tében?

– Azt gondolom, mind a tenyésztés-
ben mind a versenyzésben és a beru-
házások terén is sikereket könyvelhet-
tünk el tavaly. Tenyésztésben a legna-
gyobb sikerünk, hogy Shagya-arab lo-
vaink a németországi Marbach-ban, az
ISG Európa Championatuson négybõl
három elsõ helyet (Champion) és egy
Reserv Champion címet nyertek el, de
jól szerepeltek lovaink galopp-pályán
is, így évrõl évre gyarapítjuk a verseny-
eredményeket. A versenyrendezés
szempontjából is kiváló évet zártunk.
Bábolna az elmúlt esztendõkben a díj-
ugratásban aligha tudott nívós verse-
nyeket lebonyolítani, ezzel szemben
tavaly Magyarországon díjugrató szak-
ágban összesen lefolytatott startok hét
százalékát Bábolna hozta el. Kiemel-
ten fontos számunkra, hogy nagy si-
kert aratott a Korosztályos
Championatus elsõ fordulója augusz-
tusban, mely elnyerte a Díjugrató
Szakág elismerését. Egy év után meg-
kaphattuk a Kiemelkedõ Versenyren-
dezõi-díjat, így mondhatom, Bábolna
igen rövid idõ alatt visszakerült a díjug-
rató sportág vérkeringésébe.

– Tavalyelõtt elkészült a négy-
évszakos versenypálya, majd a mele-
gítõ pálya is. Ezek a Ménesbirtok
legutóbbi legnagyobb fejlesztései. A
beruházások meghozták a várt si-
kert?

– Mindenképpen. Az infrastruktúra
szempontjából pályáinkkal megfele-
lünk az országos szintû elvárásoknak.
A korszerû pályák birtokában nagyobb
sikerrel tudunk pályázni magasabb
szintû versenyek szervezésére. Nagy
öröm számunkra, hogy – az elõzetes
információim szerint – augusztus 29-
31-e között  rendezik a Díjugrató Szak-
ág Országos Bajnokságát, melynek
még sosem adott Bábolna helyet ko-
rábban. Ez komoly eredménynek szá-
mít.

A pályafejlesztés alapja a versenyek-
nek, de biztosítanunk kell a személyze-
tet és a szolgáltatásokat is. Célunk,
hogy versenyeinken lovas és ló egy-
aránt jól és komfortosan érezze magát,
biztonságos körülmények közt verse-
nyezhessen.

Azt tudni kell, hogy több szakágat is
kiszolgál Bábolna, hiszen a távlovas
szakág versenyei közt már nemzetközi
megmérettetéseket is tudtunk bonyolí-

tani. A díjugrató, díjlovas, távlovas és a
military szakágat is kiszolgáljuk. Tavaly
elkészült egy vizes akadályunk is, gya-
korlatilag ez egy fogatos versenyhez is
kiváló lehet, mely tovább gyarapítja le-
hetõségeinket. 

– Milyen egyéb fontos beruházá-
sokon vannak túl?

– Befejezõdött a Ménesbirtok komp-
lett csapadékvíz-elvezetése, mely
munkálatokat az istállók vakolat-
felújítását követõen végeztük el. Ezek
egymástól elválaszthatatlan beruházá-
sok voltak. A következõ nagy lépés az
Ölbõpusztai Kiképzõ Központ fejlesz-
tés-sorozata lesz. Itt lovarda, illetve
szociális blokk, lójártató készülhet, a
beruházás közbeszerzési eljárását le-
folytattuk, jelenleg a tulajdonos hozzá-
járulását várjuk, hogy megkezdhessük
a munkálatokat.

– A bábolnai lótenyésztés hírnevé-
nek megtartása érdekében milyen
további lépéseket terveznek?

– Fajtánként (esetünkben három faj-
ta: a Shagya-arab, arab telivér és an-
gol telivér) mindegyiknek más a
hasznosítási formája. Eredmény leg-
hamarabb az angol telivér ménesben
tapasztalható, mely már akár két-há-
rom évesen jelentkezik. 

Angliából és Olaszországból szerez-
tünk be vemhes kancákat, ezekkel
szeretnénk frissíteni az állományt.
Alapvetõen kiváló lovaink vannak, a
Shagya-arab és arab telivér fajtákban
komoly frissítés történik. Az angol teli-
vér ménes az elmúlt tíz évben kevésbé
keresett, mely a megváltozott világnak
és vásárlási szokásoknak tudható be.
A tenyésztés komoly költségekkel és
hosszú kifutási idõvel jár, mely komoly
teher. A sajtóból ismert már, hogy az
angol telivér kancáinkat fedezi
Overdose, a telivér nemrégiben került
a Ménesbirtokhoz bérfedeztetésre. A
tenyésztés türelemjáték, de jó úton ha-
ladunk.

– Mely nemzetek érdeklõdnek a
bábolnai lovak iránt vásárlás szándé-
kával?

– A gazdasági válság itt is meghozta
negatív hatását. A német piacok be-
szûkültek anyagi forrás híján. Megvál-
tozott az értékesítési stratégiánk is idõ-
közben. Bábolna mindig jó lovakkal
rendelkezett, lótenyésztõ múltjának,
hagyományainak híre eljutott a Közel-
Keletre, Spanyolországba, Belgiumba,
Dániába, az USA-ba, legutóbb egy tö-
rökországi és egy iráni érdeklõdést fo-

gadtunk. Az értékesítést egyéb szol-
gáltatásokkal támogattuk meg: így pél-
dául kiképzés alkalmával a lovak tartá-
sáról is gondoskodunk, a belovagolta-
tást, bekocsizást is megoldjuk igény
esetén.

– A Nemzeti Vágtán ismét lesznek
bábolnai lovak?

- A Nemzetközi Vágta kategóriában
biztosan indulunk. Várhatóan nyolc lo-
vunk is szerepel majd. A Shagya-arab
fajta megint hírnevet hozhat városunk-
nak, a különbözõ nációk ugyanis szí-
vesen lovagolják lovainkat.

BÁBOLNAI FÓRUM 2014. március

www.btv.hu 9

SIKER TENYÉSZTÉSBEN ÉS VERSENYSZERVEZÉSBEN
Idén ünnepli a ménes alapításának 225. éves évfordulóját a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. A jeles évre

vonatkozóan már eseménynaptárának tervezetét is összeállította a társaság. Mint megtudtuk, a tavalyi esztendõ
különleges kihívásokat és szép sikereket hozott. Többek közt a Ménesbirtok elnyerte a Díjugrató Szakág elis-
merését, a Kiemelkedõ Versenyrendezõi-díjat.

Interjú Bérci Balázzsal, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.  ügyvezetõ igazgatójával

A MÉNESBIRTOK
PROGRAMTERVE

– Március 14. Nemzeti ünnep – mûsor 
Hõsi Kapunál Pettkó-Szandtner Tibor 
Lovas Szakiskolával közösen

– Március 21-22-23. Military Edzõtábor
– Április 4-5. Military Évadnyitó Verseny
– Április 5. Rajtengedély vizsga – 

Díjugrató Szakág
– Április 11-13. Díjugrató Országos 

Minõsítõ Verseny (évadnyitó)
– Április 25-27. Bábolna Derby 

Nemzetközi Távlovas Verseny
– Április 25. Csekonics József 

halálának 190. évfordulója
– Május 2-3-4. Bábolna Derby Nemzetközi

Távlovas Verseny
– Június 27-29. Díjugrató Országos 

Minõsítõ Verseny
– Június 27. Megemlékezés Pettkó-

Szandtner Tibor születésének évfordulója
alkalmából. I. Ferenc József császár elsõ
bábolnai látogatásának emlékére tábla
avatás (Díjugrató Verseny keretében)

– Július 12-13. Arab Lovak Fesztiválja, ISG
Europa Championatus

– Augusztus 1-3. Díjugrató Championatus 
1. forduló

– Augusztus 20. Nemzeti Ünnep – 
emléktábla avatás

– Augusztus 29-31. Díjugrató Országos 
Bajnokság Döntõ (tervezet) - A ménes 
alapításának 225. éves évfordulójának
megünneplése

– Szeptember 10-13. Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapok, Párizsi Világkiállítás sikerérõl
megemlékezés

– Szeptember 18-21. Nemzeti Vágta 
Budapest

– Szeptember 27-28. Megyei Díjugrató 
Döntõ

– Október 3-4-5. U25 Bajnokság és BASF-
Talentum Kupa Döntõ és Donau Bohemia
Trophy Döntõ CDN-B/A* Díjlovas Verseny

– Október Regionális Díjugrató Döntõ
– Október 11-12. Military Verseny II. forduló

Tanintézeti és Nemzetközi Verseny
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Településünk hagyományos ren-
dezvényei sorában talán a legrégeb-
ben mûködõ az a borverseny, melyet
annak idején a bábolnaiak által jól
ismert Halmai Józsi bácsi indított út-
jára. A tradíció mindmáig fennma-
radt, sõt, már hat éve mûködik a Bá-
bolnai Borbarátok Egyesülete,
amely február 21-én tartotta a kör-
nyékbeli amatõr borászok megmé-
rettetését.

A borkedvelõ társaságot az elmúlt
évekhez hasonlóan az IKR látta vendé-
gül, sõt, Szaxon J. Attila vezérigazgató
ajándéktárgyakkal is bõven készült az
alkalomra. Az eseményen megjelent
és a borokat kóstolta, értékelte dr. Hor-
váth Klára, településünk polgármeste-
re, valamint Sáhóné Horváth Márta,
Bana község polgármestere.

Az idei megmérettetésre 19 nevezés
érkezett. A gazdák 48 bort hoztak, eb-
bõl 31 fehér, 3 rosé, 18 vörös, fajtáikat
tekintve olaszrizling, szürkebarát, ezer-
jó, zalagyöngye, furmint és rosé, vala-
mint vegyes vörös és otelló borok sze-
repeltek többségben. A borok java-
részét Banán, Bábolnán, Tárkányon,
Szákszenden és az Ácson termesztett
gyümölcsbõl készítették, de ezúttal ér-
kezett Mezõörsrõl is nedû. 

A bormintákat szokás szerint nem
hivatásos szakmai zsûri értékelte, ha-
nem maguk a borosgazdák kóstoltak
Kiss Bertalan borász szakértõ irányítá-
sa mellett. Az ászári szakember szerint
– aki az egyesület alapító tagja is – a
tavalyi szõlõbõl jó borokat érleltek. Az
õsz elég száraz volt, sokan már korán
elkezdtek szüretelni, így a reduktív el-
járással készített boroknál sikerült
megõrizni a savakat. A bírált borok
alapján a gazdák jól felkészültek, re-
mekül korrigálták az évjárat negatív

hatásait. Mint mondta, az erjedésre
odafigyeltek, az ezt követõ kezelése-
ket – egy-két bor kivételével – megfele-
lõen hajtották végre. Ennek eredmé-
nyeképp élvezhetõ, ízhatásokban gaz-
dag, minõségi borokat kaptak. Kiss
Bertalan azt is hozzátette, a borverse-
nyek, ahol a gazdák maguk bírálnak,
óriási tapasztalathoz juttatják a terme-
lõket, a fejlõdés évrõl évre érzékelhetõ.

A kóstolt környékbeli borok minden
évben mutatnak bizonyos javulást, ami
arra utal, hogy a termelõk a minõségi
borkészítést tûzték ki célul – mondta
lapunk számára Cseh László egyesü-
leti elnök. Azt tapasztalja, hogy a bor-
versenyek résztvevõi elfogadják az itt
kapott kritikákat, ami építõ jellegû, a ja-
vaslatokat pedig alkalmazzák hobbijuk
mûvelése közben. Az elnök azt is el-
mondta, a Borbarátok a Kukoricafesz-
tivál idején ismét borsátorban kínálják
majd nedûiket.  

A díjazáskor Cseh László elnök az
elmúlt 20 esztendõ nyertes borbarátait

külön díjazásban is részesítette. Ösz-
szegyûjtötte, hogy 1993. és 2013. kö-
zött kik voltak azok, akik minden alka-
lommal elhozták boraikat, és azokat
miként értékelték. Az összpontszámok
alapján oklevéllel jutalmazta az elsõ
hat helyezettet. 620 ponttal a tárkányi
Tóth Károly vitte el az elsõ helyet, a bá-
bolnai Simon József 515 pontot gyûjt-
ve  lett  a  második,  365  pontos  telje-
sítménnyel Nemes Miklós és Nagy
Károly szákszendi borai végeztek a
harmadik helyen, a 320 pontot elért
Varga József kapta a negyedik legjobb
minõsítést, Szalai Sándor ácsi szõlõs-
gazda 275 pontot gyûjtött, végül, de
nem utolsó sorban Schaffhauser Jó-
zsefet Szákszendrõl 275-ös összpont-
számmal hatodik helyre rangsorolták.

A további eredményeket 
megtekinthetik a Bábolnai 

Borbarátok Egyesülete honlapján
www.babolna.hu/borbaratok/

XXI. BÁBOLNAI BORVERSENY
– A KÖRNYÉK BORAINAK MEGMÉRETTETÉSE

BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
ÉRETTSÉGIVEL,

ALKALMAZOTTKÉNT

1 fõ ÜGYFÉLKAPCSOLATI,
1 fõ TERÜLETI KÉPVISELÕT

KERES
Önéletrajzokat kérem: 

tanacsado40@freemail.hu

KÜSZÖBÖN
A VIII. SONKAFESZTIVÁL!

Nyolcadik alkalommal szervezi meg Bábolnán
hagyományos, nagyszabású sonkafesztiválját
a Magyar Sonkalovagrend ÁPRILIS 12-13-
ÁN. A lovaspálya mellett található Kiállítócsar-
nokba ezúttal ismét sonkaillat és a magyar
gasztronómia remekei csalogatnak minden ér-
deklõdõt. A minõségi hústermékek kedvelõi-
nek itt a helye!
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Az önkormányzat intézményei – iskola, óvoda - által ed-
dig nem ismert jogszabályról kaptunk tájékoztatást a
GYÕR-SZOL Zrt-tõl, mely cég végzi Bábolnával együtt 112
település kommunális hulladékának gyûjtését, kezelését. 

A cég a hulladékgazdálkodási törvény paragrafusait idéz-
ve az oktatási intézményekben keletkezõ települési hulladé-
kokat is magának tulajdonítja. Ide sorolja az oktatási intéz-
mények által szervezett hulladékgyûjtési akciók során a ta-
nulók által az intézményben összegyûjtött papírt, mûanya-
got, egyéb hulladékot. A GYÕR-SZOL Zrt. és a jogszabály
szerint 2013. július 12-e óta az oktatási intézményekben
szervezett hulladékgyûjtési akciók a közszolgáltató (GYÕR-
SZOL Zrt.) közremûködésével lehetnek legális tevékenysé-
gek, ugyanis a hulladékok gyûjtése hulladékgazdálkodási
engedéllyel végezhetõ tevékenység. 

Korábban településünk általános iskolája és óvodája is
évente szervezett papír- és elektronikai-hulladékgyûjtési ak-
ciót. A bevett gyakorlat szerint – ha nem is pályáztatták az
akciókat – a legkedvezõbb árat kínálók vihették el a diákok
és szüleik által összegyûjtött hulladékot. A fentiek értelmé-
ben ez megszûnt, és kizárólag a gyõri vállalat közremûkö-
désével bonyolíthatók le Bábolnán az ilyen akciók. Magya-
rán szólva a cég monopolhelyzetbe került, például a papír-
hulladék árát õ szabja meg. Mint ahogy meg is tette, a hasz-

nosításra átvett papírhulladékért a begyûjtés keretében 17
Ft-ot ad kilónként. Korábbi években az iskola 20-22 Ft-ot is
kapott kilónként, tavaly ez az összeg 18 Ft volt.

Az intézmények már kaptak értesítést a változásról, mely-
ben meghirdetik papír, elektromos és elektronikai hulladék-
gyûjtési akcióikat. Emellett a GYÕR-SZOL újszerû kezde-
ményezéssel szólítja meg az iskolákat „Le a kupakkal” cím-
mel. Amint azt írják, tapasztalataik szerint a mûanyag flako-
nokat legtöbben kupakostól dobják az arra kijelölt konténe-
rekbe. Pedig a kupak anyaga legtöbb esetben különbözõ,
ezért máshová kellene dobni.

A „Le a kupakkal” felhívással a kupakok külön összegyûj-
tésére szeretnének ösztönözni, melyeket mûanyag-feldol-
gozóba juttatnak, majd különbözõ használati tárgyak ké-
szülnek belõlük. Az akcióban résztvevõket díjazzák, a mû-
anyag kupak hulladék minden kilogrammja után 40 Ft tá-
mogatási összeget fizetnek, valamint az akció lezárásaként
– 2014. június 13. – az egy fõre vetítetten legtöbbet begyûj-
tõk külön díjazásban részesülnek.

Aki a fent írottakról több információt szeretne, a tájé-
koztatót megtalálja a Bábolnai Televízió honlapján, vagy
az általános iskolában, illetve a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatalban.

HULLADÉKGYÛJTÉS INTÉZMÉNYEINKBEN
– monopolhelyzetben a GYÕR-SZOL Zrt.

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSI ANYAGOK GYÛJTÉSÉRE
A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 2014

szeptemberében önálló kiállítás megrendezésével készül az elsõ világhábo-
rú kitörésének 100. évfordulójára.

A levéltári anyag gazdagítása miatt és azért, hogy a kiállítás látványos, sze-
mélyes élményt nyújtó legyen minden korosztály számára, a családok birto-
kában lévõ tárgyi és írásos emléket is szeretnénk felhasználni. Ehhez kérjük
mindazoknak a segítségét, akik rendelkeznek az elsõ világháború idejébõl
származó családi fényképekkel, a keleti és a déli frontokon harcoló család-
tagok által hazaküldött levelekkel, háborús relikviákkal, illetve a hadifogság
idejébõl származó emlékekkel, vagy az otthon maradottak által megõrzött fel-
hívásokkal, plakátokkal, élelmiszerjegyekkel stb., jelentkezzenek a Magyar
Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának Esztergom, Vö-
rösmarty utca 7. szám alatti épületében. Telefonszám: (33) 500-405; E-mail:
info@kemarchiv.hu

A gyûjtés 2014. február 3 – május 31. között munkanapokon 8-tól 16 óráig
történik a Levéltárban. A fényképeket és a dokumentumokat természetesen
csak kölcsönkérjük, a digitalizálást (szkennelést) követõen azokat rögtön
visszaadjuk a tulajdonosaiknak. A Levéltár tervezi, hogy a tulajdonosok a szá-
mukra kedves és fontos dokumentumaikról, illetve tárgyaikról, és az azokhoz
fûzõdõ személyes, vagy családi emlékeikrõl a kiállítás megnyitóján megosz-
szák gondolataikat a közönséggel. 

Szíves segítségüket és közremûködésüket elõre is köszönjük!
Csombor Erzsébet igazgató

MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár

ARANY JÁNOS
ORSZÁGOS

ANYANYELVI VERSENY
Iskolánkban nagy figyelmet for-

dítunk az anyanyelvi nevelésre,
nyelvünk ápolására. Ennek egyik
formája a versenyeken való részvé-
tel. Már évek óta vesznek részt di-
ákjaink az Arany János Versenyen.
2014. március 2-án hét tanuló kép-
viselte iskolánkat a Budapesten
megrendezett országos döntõn.

Kovács Ágnes 5. a, Kocsis Anett
6. a , Mátyás Kata 7. a osztályos ta-
nulók hetedik helyezést értek el.
Nagy Adél 4., Soós Gábor 8. a osz-
tályos diákok tizedik, míg Balázs
Márk 8. a osztályos  tizenkettedik,
Kun Anna 4. osztályos diákunk ti-
zennegyedik helyezést ért el.

Gratulálunk!

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 
a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégiummal együttmûködve

tartja megemlékezését 
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL, 

ILLETVE A MÉNESBIRTOK FENNÁLLÁSÁNAK 225. ÉVFORDULÓJÁRÓL.
A megemlékezés idõpontja: 2014. március 14.; 11.00 óra

Helye: jó idõ esetén a Hõsi Kapunál, rossz idõ esetén a Kamarateremben.
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
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IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

A lányok a Vadász utcába járnak:
egy órakor gyakran találkozunk velük,
tarkán sereglenek ki a körútra, vihog-
nak és sugdolóznak. Copfjukon piros
és kék pántlika fityeg, hárman-négyen
összefogóznak, egymásba karolnak,
az egyik halkan, súgva mond valamit,
hangosan kuncogni kezdenek. Ellen-
ségesen és értetlenül és irigyen nézem
õket, vajon miféle butaságon nevetnek
folyton? És mit sugdolóznak? Ha két
lány összejön, mindjárt sugdolózni
kezdenek – ismeretlen dolgon nevet-
nek, elkomolyodom, és gyanakodva,
rossz érzéssel húzom föl a szemöldö-
köm – valami profán, cinikus, tisztáta-
lan dolog van a világon; amirõl csak õk
tudnak, és mindig arról beszélnek; gú-
nyosan, alattomosan néznek rám és
elszaladnak. Vajon mi lehet az? Mert
valamit tudnak, amit én nem tudok.
Különben buták és tehetetlenek, nö-
vényt és bogarat nem gyûjtenek, bé-
lyeget se. Leydeni palackot nem csi-
nálnak, se magdeburgi féltekét. Egy-
szer napfogyatkozás volt, a Hold ár-
nyéka elhaladt a Napkorong elõtt. Na-
pokig készültem rá, üveget kormoz-
tam, és dobogó szívvel vártam a csilla-
gászok által kijelölt idõpontot. Mikor a
fényes tányérba beleharapott a fekete
csorba, ujjongva és áhítattal kiabáltam
– és kezemben a kormos üveggel ke-
restem valakit, akinek elmondjam,
hogy milliárd kilométernyire mi történik
odakünt. Csak két lányismerõsöm volt
a másik szobában, befutottam, és lel-
kendezve hívtam õket, hogy jöjjenek
gyorsan, mert a pompás színjáték
csak percekig tart. Nem lehetett ráven-
ni egyiket se, hogy az utcai szobába
átjöjjenek – valami butaságon vihog-
tak, csúfoltak engem, ugyan hagyj
bennünket, mondták. Dühösen és
gesztikulálva magyaráztam, hogy mi-
lyen nagy és ritka tüneményrõl van
szó, és hogy mindjárt vége lesz, de hi-
szen csak arról van szó, hogy átjöjje-
nek az utcai szobába, kiabáltam elke-
seredve. Valami kétértelmû ostobasá-

got feleltek, egy szón megint vihogni
kezdtek, nem jöttek át, nem nézték
meg. De vajon mi lehet az – mert van
valami velük. Valami van, amit minden-
ki tud, csak én nem, ami miatt úgy
bánnak a lányokkal, mint valami kivált-
ságosokkal, és ezt õk tudják. Még egé-
szen kicsike voltam, mikor a rokonaim
ilyeneket mondtak nekem, “hát állva
hagyod a kis kisasszonyt, és te leülsz?
nem szégyelled magad? milyen gaval-
lér lesz belõled?”, és nekem fel kellett
állni a kényelmes székrõl, hogy a csip-
kébe öltözött kis majom leülhessen. Az
arcom égett a szégyentõl és haragtól –
miért? Micsoda ostoba, jogtalan, igaz-
talan elõny? Ha pofon vágnám, leesne
a székrõl. De hát õ pofon vághat és
megalázhat engem, csak azért, mert õ
gyengébb, és így lovagiasságból nem
üthetem vissza? Hát nem látják, hogy
õ tudja ezt, és kinevet bennünket, és
kényelmesen elterpeszkedik? Miért?
Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem
bántja senki. Taknyos másodista ko-
rukban már magázza õket a tanár, nem
kapnak barackot a fejükre, udvariasan
beszélnek velük. A felsõbbistákat plá-
ne kisasszonynak szólítják, az iskolá-
ban is. Fiatalabb tanárok elõre köszön-
nek nekik az utcán – hallatlan! Szelíd-
ség gyöngédség veszi körül õket – én
meg tegnap egy olyan brusztflekket
kaptam verekedés közben, hogy
egész nap nehezen lélegzem. Ha el-
mondanám, azt felelnék, úgy kell, mi-
ért nem vágtad pofon, nem szégyen-
led magad? De hát õ kezdte tanár úr –
hát engem nem véd senki? Nem szé-
gyelled magad? Egy felnõtt fiút védeni
kell – micsoda katona lesz belõled? -
Az ám – katonaság! A tornaórán, sza-
badgyakorlatokban, felvonulásokban
készülünk rá. Az kemény dolog lesz,
tudom, eleget hallottam róla. Hideg
priccs, borjú a hátamon, alélt menete-
lések, puska és szurony. Hiszen szép,
lelkes dolog, tudom, vágyom is rá – de
hát miért csak mi? A hazát meg kell vé-
deni. Aki nem kockáztatja életét a ha-

záért, gyáva és becstelen. Hát õk? Õk
miért nem gyávák és becstelenek?
Eszükbe sem jut kockáztatni az életü-
ket – ezek vihognak és pipiskednek:
mégis, senki se mondja, hogy õk gyá-
vák és becstelenek, sõt! inkább esz-
ményül állítják elénk. Meg kell védeni a
nõket, a gyenge nõket! Királyért és ha-
záért – és a nõkért! Hát a lányok kirá-
lyok? Miért? Miért? Miért? Miért minde-
nütt, mindég, ez a kivételezés, ez az
extravurst, ez az elnézés – miért, mi-
ért? A villamosban fel kell állni nekik –
a legjobb falattal õket kell megkínálni,
ha leejtenek valamit, úgy állnak ott, ha-
nyagul és kényelmesen, mintha a ter-
mészet törvénye volna, hogy azért ne-
kem kell lehajolni. Tizennyolc éves ko-
ruktól kezdve már kezet csókolnak ne-
kik, mint az öreg püspököknek, akik
munkában és áldásban töltötték életü-
ket. Jobb oldalra kell engedni õket az
utcán. De hát miért? Mit nyújtanak õk,
mit tesznek, miért kell tisztelni õket?
Hiszen mûveletlenek, ostobák, lusták
és dologtalanok. Mulatságban nõnek
fel, férjhez mennek – attól kezdve a fér-
jük dolgozik helyettük, eltartja õket.
Szabadjegyet váltottak az életre azzal,
hogy megszülettek – míg nekünk vé-
res verejtékkel kell kiverekedni minden
percünket, újra és újra bebizonyítani,
hogy jogunk van az élethez. De hát mi-
ért, miért, miért? A fiúk valami szé-
gyenletes és ostoba dologról fecseg-
nek, az iskolában. Nem, az képtelen-
ség, ostobaság, nem lehet. Itt valami
titok lappang, az bizonyos – de az
õrültség, az lehetetlen, hogy az legyen
a titok. Hiszen az egy buta vicc, egy
gyerekes játék – hiszen ennél csak ér-
dekesebb a Torricelli-féle ûr, vagy egy
Leclanché-elem? Miért? Miért? Érzem,
hogy egy napon meg fogom érteni.
Félek ettõl a naptól – ezen a napon ke-
veredem majd el a szürke tömegbe:
ezen a napon jövök rá, hogy én is az
vagyok, amik ezek itt, akik szembejön-
nek velem az utcán. Ezen a napon el
fogom felejteni az Osztályt, a
Leclanché-elemet, a növénygyûjtemé-
nyemet, és el fogom felejteni önmaga-
mat.

Kedves Olvasó!
Március, a tavaszt idézõ hónap, egy különleges napot is tartogat. 8-án ünnepelik világszerte a lányokat, asszonyokat.

E napon talán több odafigyelés jut a szeretetért, gondoskodásért, a családért való aggódásért cserébe.
S hogy a férfiak, fiúk mit gondolnak? Megválaszolja  Karinthy Frigyes novellája. Kedves hölgyek, boldog nõnapot!

Veresné Szkocsek Mária

KARINTHY FRIGYES: A LÁNYOK
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Gyõrben a Káptalandombon, a
Zichy Ferenc Látogatóközpontban,
Magyarország legnagyobb területû
egyházi gyûjteményét tekintette meg a
turisztikai csoportunk 14 tagja.

A bemutatott épületek és mûtárgyak
a Gyõri Egyházmegye ezer éves szak-
rális-kulturális örökségeként maradtak
ránk.

Elsõként a 2004-ben létrehozott
Apor Vilmos Kiállítást tekintettük meg.
A színvonalas tárlatvezetés kapcsán
megismertük Apor püspök életútját,
vértanúhalálát, és boldoggá avatásá-
val összefüggõ dokumentumokat. A
Szentek Tornyában a püspökvár építé-
sének történetét, a gyõri püspökök
portréit, címereit láthattuk, majd a To-
rony Kilátóból megcsodáltuk a város
fekvését, a kiemelkedõ épületeket, és
az egymásba torkolló folyókat.

A gyönyörû panoráma után a Kápta-
lanház épületében megismerhettük az
egyházmegye építészetét, a vértanú
papok élettörténetét, és II. János Pál
pápa gyõri látogatásának pillanatait.

A Szent István-kori székesegyház
épületébe sajnos nem jutottunk be,
ahol láthattuk volna a Szent László-
hermát, a Könnyezõ Szûzanya-kegy-
képét, és Boldog Apor Vilmos sírját.

Az Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár tárlóiban ötvös remekeket,
miseruhákat, liturgikus eszközöket, a
könyvtárban kódexeket, régi magyar
könyveket csodáltunk meg.

A programunk utolsó látványossága
a Múzeumház kiállítási tárgyainak
megtekintése volt, ahol Lebó Ferenc
szobrász- és éremmûvész alkotásai
nagy tetszést arattak.

Bízom abban, hogy a sok új kulturá-
lis ismeret visszacsalogat még ben-
nünket Gyõrbe. 

Még február hónapban Bihari Gábor
túratársam szervezésében egy kelle-
mes színházlátogatáson is részt vet-
tünk, ahol a Csinibaba címû zenés da-
rabot tekintettük meg.

Legközelebb már a Sokorói-domb-
ság vár bennünket. Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!

Bierbauer Imréné

KULTÚRATÚRA GYÕRBEN

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA

Helyszín: Sokorói-dombság
Program: Kökörcsin-körút látni-
valói Nyúlon. Község nevezetes
épületeinek, „szurdik”, nádas há-
zak, pincesor, kilátópontok megte-
kintése.
Távolság: 11 km
Idõpont: március 29. (esõ esetén
elmarad)
Indulás: 9 órakor a Kardirex elõl,
hazaérkezés 17 óra körül
Kiadás: kb. 2200 Ft/fõ buszköltség
Megbeszélés és jelentkezés márci-
us 26-án 17 órakor a Városi Könyv-
tárban Bierbauer Imréné szervezõ-
nél.

Minden érdeklõdõt 
sok szeretettel várunk!

www.merfoldko.babolna.hu

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

SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE

2014. MÁRCIUS 15-ÉN
15.00 órakor ÜNNEPI MÛSOR, MEGEMLÉKEZÉS

Ünnepi beszédet mond: dr. Horváth Klára polgármester
Közremûködõk: Anonim Drámacsoport és a Cseperedõk Néptánccsoport
Helyszín: SZABADIDÕKÖZPONT

kb. 16.00 órakor KOSZORÚZÁS Helyszín: RÉGI TEMETÕ

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

kb. 16.40 órakor KOSZORÚZÁS   Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ

(Az emlékmûhöz kb. 16.30 órakor indul az autóbusz a Hõsi Kaputól)
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MAGYARORSZÁG 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

KITÛZTE 
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI 

KÉPVISELÕK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2014. ÁPRILIS 6.

A SZAVAZÁS 

6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ 

választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplõ 
választópolgárok a névjegyzékben történt felvételükrõl

értesítõt kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában 

(önkormányzati hivatalban) tekinthetõ meg.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ 
választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt 

településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014.

március 29-én 16. 00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi vá-
lasztási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre 
és egy országos listára lehet.
Az országgyûlési választáson 

nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatalban mûködõ helyi választási

irodához fordulhat, vagy látogassa meg 
a www.valasztas.hu weboldalt.

ÖSSZEÁLLT A HELYI
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

A bábolnai képviselõ-testület a Szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket válasz-
totta meg:

001. szavazókör:
Tagok: Szijártóné Bojtor Katalin, Mészárosné Domján Haj-
nalka, Dezsényi Gáborné
Póttagok: Táncos Istvánné, Tüû Péterné

002. szavazókör:
Tagok: Kuti Sándorné, Szirákné Szalóki Gyöngyi, Szabó
Tamásné
Póttagok: Szilágyi Erika, Balázs Robin Istvánné

003. szavazókör:
Tagok: Berkesné Szûcs Ágnes, Fábiánné Tóth Hedvig,
Kapuiné Tóth Gabriella
Póttagok: Somogyiné Szabados Marianna, Agócsné
Erdõsi Andrea

004. szavazókör:
Tagok: Németh Katalin, Grónyi Erika, Istenesné Nagy Zsu-
zsanna
Póttagok: Soós Györgyné, Vavrovicsné Tõke Éva

További póttagok: Bartók Ildikó, Szakál Bernadett, Antos
Zsófia, Lipóthné Horák Valéria, Buza Andrea

INFORMÁCIÓK VÁLASZTÁS ELÕTT...
– Az eddigi 386 képviselõ helyett csak 199 lesz majd a

parlamentben: 106-an egyéni választókerületbõl, 93-an az
országos listákról juthatnak be. A választás csak egyfordu-
lós lesz, azaz április 6-án minden eldõl.

– Február és március a jelöltállítás hónapjai, a jelöltek alá-
írást gyûjtenek. A pártoknak elsõ lépésben be kellett jelent-
kezniük a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy jelöltet
és/vagy listát akarnak állítani. 

– A választási kampány az ajánló aláírások gyûjtésével
egy idõben kezdõdött meg, hivatalosan február 15-tõl.
Kampánycsend nem lesz. A kampány hivatalosan is a sza-
vazás napján az urnazárásig tart.

– A nemzetiségi listát 13 kisebbség állíthat. Erre külön le-
het szavazni – de csak annak, aki elõzetesen regisztrálta
magát a nemzetiségi névjegyzékbe. A szavazó ebben az
esetben tehát csak egyéni jelöltre és valamelyik nemzetisé-
gi listára szavazhat.

- Április 6-a a szavazás napja: szavazni érvényes szemé-
lyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal lehet, emel-
lett szükség lesz a lakcímkártyára vagy személyi azonosító-
ra is. Aki nem a bejelentett címe alapján akar szavazni, az a
szavazás elõtti péntek délután négyig benyújthatja átjelent-
kezési kérelmét a lakcímkártya szerinti választókerület vá-
lasztási irodájában.

– Azok a magyar állampolgárok, akiknek van magyaror-
szági lakcíme, de a szavazás napján külföldön vannak,
azok az adott ország magyar külképviseletén szavazhat-
nak. A határon túli magyarok csak úgy szavazhatnak, ha
elõbb regisztráltatják magukat a Nemzeti Választási Irodá-
nál. A választás egyfordulós.
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Folyamatos CSEMPE 
ÉS JÁRÓLAP AKCIÓKKAL
várjuk a készlet erejéig!

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

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE
A JELENTÕS ÉRDEKLÕDÉSRE

VALÓ TEKINTETTEL

2014-BEN IS FOLYTATJUK A BÁBOLNAI
ÁLLATORVOSI RENDELÕBEN A

HÉTVÉGI KEDVEZMÉNYES 
VESZETTSÉGOLTÁSI AKCIÓT!

Pénteken 16:00-18:00 és 
szombaton 10:00 -12:00 óra között

3000,-Ft/ kutya 
+ ajándék fogtisztító csomag.

******

Továbbá, 20%-os kedvezménnyel 
végzett szolgáltatás 

februárban és márciusban
a kutyák és macskák ivartalanítása.

Idõpont egyeztetés: 06 30 9616 008

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Bábolna  Város  Önkormányzata,  

a  Cseperedõk  Néptánc  Közhasznú  Egyesület,  
és  az  NMI  Komárom-EEsztergom  Megyei  Irodája

szeretettel  meghív  minden  kedves  érdeklõdõt
a

VVIIIIII..  TTIIPPEEGGÕÕ  
MMEEGGYYEEII  GGYYEERRMMEEKK

NNÉÉPPTTÁÁNNCCFFEESSZZTTIIVVÁÁLLRRAA
a  bábolnai  Szabadidõközpontba
2014.  március  29-één  13  órára  

A  rendezvényt  dr.  Horváth  Klára,
Bábolna  város  polgármestere  nyitja  meg.
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Egy település helytörténete mindig
érdekes az ott élõk számára. Hozzáte-
hetjük mindjárt, hogy tanulságos is.
Éppen ezért örömmel olvastam lapunk
legutóbbi számában, hogy Helytörté-
neti Gyûjteményünk kedden és csütör-
tökön 15-tõl 18 óráig továbbra is nyitva
tart. Megtekintése a bábolnaiak szá-
mára ingyenes. Megelégedéssel ol-
vastam ezeket a sorokat, ugyanis a hó-
napokkal korábbi megnyitón ott vol-
tam. A megnyitóról és magáról a kiállí-
tásról sokat lehet és kell is beszélni, én
a következõket tudom elmondani.

Városunk vezetõsége a kiállítás ke-
retében mutatta be lakosságunk mos-
tani életét. Láthattuk a ma és a közel-
múlt eseményeit és történéseit. Mind-
ezeket festményeken, fényképeken,
iratokban és különbözõ használati tár-
gyak által nézhettük és élvezhettük. A
kiállítást polgármester asszonyunk dr.
Horváth Klára nyitotta meg, de az el-
nökségben ott volt Czunyiné dr. Berta-
lan Judit országgyûlési képviselõ és
Popovics György a Megyei Közgyûlés
elnöke is,

A kiállításról elmondhatjuk, hogy
csodálatos, látványos és tanulságos is
volt. Hozzászólásában ezt egyébként
így értékelte az országgyûlési képvise-
lõ is. Nekünk, bábolnai lakosoknak –
akik sokan, nagyon sokan voltunk és
láttuk a kiállítást – szintén ez volt a vé-
leményünk. Településünk helytörténe-
te a most látottaknál sokkal nagyobb
és sokkal bõvebb. Adódik ez abból,
hogy Bábolna egy nem mindennapi te-
lepülés. „Bábolna a mi városunk” most

is egy különleges, érdekes város. A lé-
tesítményein és épületein túl, helytör-
ténetéhez tartozik a város idegenfor-
galma és sport élete is. Az elmúlt több
mint két évszázad során ezen a telepü-
lésen a világ figyelmét felkeltõ esemé-
nyek is történtek.

Ezek közül egyet-kettõt megemlítek.
Múzeumos koromban, volt szeren-

csém régi iratokkal ereklyékkel talál-
kozni. Ezeket nem röstelltem elolvasni,
sõt egyiket-másikat áttanulmányozni.
Így találkoztam II. József császár Bá-
bolnát megalapító rendeletével, mely
„Végzés” címmel magyar és német
nyelven jelent meg abban az idõben
1784-ben. A rendelet múzeumunkban
ma is megtalálható és megtekinthetõ.
Néhány szót az idegenforgalomról: A
bábolnai lótenyésztés, megalakulása
után nagy nemzetközi hírnévre tett
szert. Nem véletlen, hogy magas ran-
gú állam- és kormányfõk sokasága lá-
togatott a településre több mint egy
évszázad során. 

Közülük is kiemelkedik a világ egy-
kor két legnagyobb hatalmának az
Amerikai Egyesült Államok és a Szov-
jetunió vezetõinek látogatása.

Theodore Roosevelt 1910-ben,
Nyikita Szergejevics Hruscsov 1964-
ben járt Bábolnán.

Az amerikai elnök vonattal érkezett.
(Az ácsiak is büszkék arra, hogy az el-
nök ott szállt le a vonatról.) Az elnök
megtekintette a ménest. A ménes ve-
zetése tiszteletbõl egy akkor született
csikót nevezett el róla. Hruscsov egy
fát ültetett a ménesudvarba, ez a fa ma
is megvan.

Rajtuk kívül sok állam- és kormányfõ
járt nálunk. Többek között a portugál
államfõ, az iráni sah, Etiópia császára,
spanyol király és felesége, a holland
királynõ és még lehetne sorolni.

Sport életünkrõl néhány szót: Váro-
sunkban Bábolnán ma is széleskörû
sportélet folyik.

Versenyszerûen öt sportág mûkö-
dik, a lovas, a teke, a sakk, a kézilabda
és a labdarúgás. Közülük a legnézet-
tebbrõl, a labdarúgásról szólunk rész-
letesebben.

Az szinte hihetetlen, hogy  a bábol-
nai labdarúgás eljutott a magyar lab-
darúgás élvonaláig. Pedig így volt! A
csapat 1975-ben bekerült az NB II.-be.
Itt az ország legnagyobb városaival –
Szolnok, Debrecen, Pécs, Vác csapa-
taival – játszott egy mezõnyben, sõt
egyiket másikat le is gyõzött. Csapa-
tunk abban az idõben nemzetközi
mérkõzéseket is játszott. Pl. afrikai,
ázsiai országok válogatott csapatait is
fogadta. Nekünk méltó ellenfelünk volt.
Ezt az eredmények is mutatják. (Bá-
bolna-Líbia 1:0, Bábolna-Irak 1:1, Bá-
bolna-Kuvait 1:1, Bábolna-Abu Dhabi
2:1) Labdarúgásunknak tehát színes
és sikeres évei is voltak. Ma is jó a csa-
pat.

Az elmondottakkal gondoltam hely-
történeti gyûjteményünket gazdagíta-
ni. Úgy gondolom, hogy a kiállítás lét-
rehozói, rendezõi minden elismerést
megérdemelnek.

Ez a kiállítás lakosságunk bábolnai-
ságát, a helység szeretetét tovább erõ-
síti. 

Szakács Ferenc 

HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYÜNKRÕL NÉHÁNY GONDOLAT

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 16. – Vasárnap (Böjt második vasárnapja) 11 óra
MÁRCIUS 23. – Vasárnap (Böjt harmadik vasárnapja) 11 óra
MÁRCIUS 30. – Vasárnap (Böjt negyedik vasárnapja) 11 óra
ÁPRILIS   6. – Vasárnap (Böjt ötödik vasárnapja) 11 óra
ÁPRILIS 13. – Vasárnap (Virágvasárnap) 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁRCIUS 16. Vasárnap 15.30 óra

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

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Március 16-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Nagyböjt 2. vasárnap 10.45 szentmise
Március 23-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Nagyböjt 3. vasárnap 10.45 szentmise
Március 30-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Nagyböjt 4. vasárnap 10.45 szentmise
Április 6-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Nagyböjt 5. vasárnap 10.45 szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné 06-20/5123-560
Kántor: Drávai Veronika 06-30/7490-667

A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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Befejezõdött a téli felkészülési idõ-
szak a labdarúgó-bajnokságokban, ez
egyben az átigazolások végét is jelen-
ti. Csongrádi Péter edzõ sajnos több
játékosára nem számíthat a tavaszi
szezon nagy részében eltiltás miatt, de
volt távozó is az együttesbõl, miköz-
ben csupán két labdarúgót igazolt a
szakosztály.

Lanczendorfen József és Tóbiás
Zoltán Lébényben folytatják pályafutá-
sukat, Szedlacsek Zoltán Írországban
vállalt munkát. Szedlacsek Dénes eltil-
tása április közepéig szól,
Lanczendorfen Attila is eltiltott játékos,
szinte az egész szezont kihagyja itt Bá-
bolnán, az utolsó három meccsen sze-
repelhet. Pint Tamás egy komolyabb
sérüléssel bajlódik, a téli edzések és
mérkõzések nagy részét is kihagyta,
de második gyermekének érkezése is
kevesebb focit enged majd számára. A
csapat edzõje ennek ellenére számít
rá, de tudja, hogy csupán kiegészítõ
szerepet kaphat. Két labdarúgó érke-
zett együttesünkhöz, mindketten felvi-
dékrõl, Révkomáromból. Agg Norbert
jobboldali védõjátékos, Szilvás Dávid

pedig támadó középpályás, õ túlko-
rosként akár az U19-es csapatot is erõ-
sítheti.

A Bábolna SE megyei elsõ osztályú
csapata heti három edzéssel és felké-
szülési mérkõzések sorozatával igye-
kezett formába lendülni. Jó iramú mér-
kõzéseken több feltörekvõ ifista is be-
mutatkozott, akiket idõsebb, rutino-
sabb csapattársaik bátorítottak harcos
szerepvállalásra. 

A tavaszi szezon elsõ mérkõzésén
együttesünk az elõkelõ negyedik he-
lyen álló Lábatlan gárdáját fogadta.
Rangadónak indult a találkozó, hiszen
a két csapatot mindössze két helyezés
és két pont választotta el egymástól. A
vendégek sajnos már az elsõ félidõ-
ben kétvállra fektették legényeinket.
Gyorsan besárgult az egész hazai vé-
delem, mely részben köszönhetõ a
vendégek remek színészi teljesítmé-
nyeinek és a játékvezetõ hajlékonysá-
gának. Már az elsõ játékrész végén 4:2
volt az állás – sajnos a vendégek javá-
ra. A lábatlaniak négy góljára Frank At-
tila két találata volt a válasz, ráadásul
két tizenegyest is befújt a bíró. A má-

sodik félidõ jóval unalmasabb játékot
hozott, a vendég együttes jobban foci-
zott, s a lefújás elõtt tíz perccel megad-
ta a kegyelemdöfést. Csongrádi Péter
edzõnek a következõ, Tokod elleni
mérkõzés elõtt fájhat a feje, hiszen az
öt sárga és egy piros lap – Kalamár La-
jos jutott erre a sorsra – miatt többen
kihagyják ezt a találkozót. Bábolna SE
– Lábatlani ESE 2:5.

Az U19-es csapat könnyedén vette a
szezon elsõ mérkõzését, már az elsõ
játékrészben 4:0-ra vezettek. Remek
játékkal, jó felfogásban játszottak ifja-
ink, egy pillanatig sem adva esélyt a
vendégeknek még csak a felzárkózás-
ra sem. A második félidõre viszont úgy
jöttek ki focistáink, mintha már tarso-
lyukban lenne a gyõzelem. Ezt kihasz-
nálva a Lábatlan erõre kapott, a laza-
ságokat kihasználva helyzeteket alakí-
tott ki, sõt, még gólt is lõtt. A kissé
könnyelmûre vett végjáték ellenére
ifistáink az elvárásoknak megfelelõen
vették a tavaszi rajtot. Bábolna SE
U19 – Lábatlani ESE U19 4:1

Hantos Péter

NB II-es tekézõink február 8-án ismét hazai pályán ját-
szottak, hiszen az õszi szezonban a Szabadidõközpont fel-
újítási munkálatai miatt fel kellett cserélni a pályaválasztói
jogokat, ez idõ alatt idegenben voltak kénytelenek mérkõz-
ni. Így tehát a tavaszi fordulók alkalmával egymás után hat-
szor játszhatnak hazai pályán, ezt az elõnyt – ami õsszel
hátrány volt – minden erejükkel igyekeznek kihasználni. A
sereghajtó Petõháza együttesét fogadták. A találkozót legé-
nyeink korábbi ígéretükhöz híven nem vették félvállról, min-
den játékos teljes erõbedobással tekézett, ami remek ered-
ményt hozott. Külön elégedettségre adott okot a csapat ál-
tal dobott fa mennyisége, ami csupán tizennégy fával ma-
radt el a pályacsúcstól. Bábolna SE – Petõháza SE 8:0
(2599:2350): Torma  József  415  fa,  csp.,  Balogh  István
449 fa,  csp., Szilágyi András 431 fa, csp., Balom Sándor
446 fa, csp., Barányi Ferenc 424 fa, csp., Mogyorósi Balázs
434 fa, csp. Bábolna SE ifi – Petõháza SE ifi 2:0
(438:409): Burián Dávid 438 fa.

Az elõzõ heti nagyarányú, könnyed gyõzelmet követõen
erõsebb ellenfelet fogadott február 15-én tekecsapatunk. A
Csór együttesét hazai pályán általában szoros küzdelmek-
ben meg szokták verni, a tabellán is hátrébb állnak, ám
Skuba István szakosztályvezetõ mindenkit óva intett az elbi-
zakodottságtól. A mostani találkozó is izgalmasan kezdõ-
dött, végig feszültségekkel teli volt a mérkõzés, de játéko-

sainknak helyén volt a szíve. Mivel a tabellán elõttünk álló
csapatok is biztos gyõzelmeket arattak, tekéseink egyelõre
mindössze 3 ponttal lemaradva a harmadiktól, a 6. helyet
foglalják el. Bábolna SE – Csór T-T FC 6:2 (2555:2527):
Torma József 414 fa, csp., Balogh István 431 fa, Körmendi
Imre 464 fa, csp., Barányi Ferenc 417 fa, csp., Szilágyi And-
rás 405 fa, Mogyorósi Balázs 424 fa, csp. Bábolna SE ifi –
Csór T-T FC ifi 0:2 (391:397): Burián Dávid 391 fa.

Március elsõ napján rendkívül nehéz ellenfél érkezett Bá-
bolnára, a harmadik helyen álló Jánossomorja együttese. A
korábbi fordulót követõen mindössze három pont különb-
ség volt a két csapat között, legényeink ezért igyekeztek
mindent megtenni az élbolyhoz történõ felzárkózáshoz. Ez-
úttal azonban nem sikerült itthon tartani a két pontot. Hiába
dobott remekül a hosszú sérülésébõl visszatérõ Morvai Gá-
bor, befejezõ embereink kissé enerváltan dobtak, a vendé-
geknek pedig úgy ment minden, mint a karikacsapás. Rá-
adásul pályacsúcsot dobtak, így elõreléptek a második
helyre, míg legényeink maradtak a hatodikon. Bábolna SE
– Jánossomorja SE 2:6 (2567:2633): Torma József 398 fa,
Balogh István 438 fa, csp., Morvai Gábor 461 fa, csp., Ba-
lom Sándor 455 fa, Szilágyi András 407 fa, Mogyorósi Ba-
lázs 408 fa.

Bábolna SE ifi – Jánossomorja SE ifi 2:0 (431:356):
Szász László 431 fa.

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

TÉLI FELKÉSZÜLÉS, BAJNOKI RAJT

TEKE NB II.

KEMÉNY KÜZDELMEK A FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN
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Az U15-ös korosztály selejtezõivel

folytatódott február 8-án és 15-én a
megyei labdarúgó szövetség téli
utánpótlás labdarúgótorna sorozata.
Három helyszínen – Bábolnán, Szá-
ron és Esztergomban – folytak a küz-
delmek a döntõbe jutásért. 

Településünk sportcsarnokában
hazai pályán játszhattak 15 éves lab-
darúgóink Ács, Ete és Naszály csa-
patai ellen. Tanítványaitól Nagy Fe-
renc edzõ most is döntõbe jutást várt,
ám az etei csapat keresztülhúzta szá-
mításait. Hiába nyertünk mindenki el-
len, így tettek az eteiek is, ráadásul
õk minket is legyõztek, így minimális
különbséggel, de lecsúsztunk a dön-

tõrõl. Sovány vigasz, de a szintén Bá-
bolnán lebonyolított döntõben is az
etei legénység diadalmaskodott, itt is
minden mérkõzésüket megnyerték.

Amint azt elõzõ lapszámunkban
megírtuk, a téli utánpótlás futsal te-
remtornák során a BSE focicsapatai
közül az U13-as gárda jutott tovább a
döntõbe. Az Esztergomban megren-
dezett tornán Nagy Ferenc legényei
remekül helytálltak, minimális különb-
séggel maradtak le a dobogóról.
Négy mérkõzést játszottak a megye
legjobbjaival, egy gyõzelem, egy
döntetlen és két vereséggel a tarso-
lyukban négy pontot szerezve végez-
tek a negyedik helyen.

Az U16-os korosztály legényei feb-
ruár 9-én Komáromba utaztak a
Czibor Zoltán emlékére rendezett te-
remtornára. A Komáromi Sportha-

gyományokat Õrzõ Kerekasztal szer-
vezi évrõl évre az aranycsapat egyko-
ri rongylábú balszélsõje tiszteletére a
tornát. A sportkedvelõkbõl, testneve-
lõkbõl álló társaság a Czibor hagyo-
mányokat hivatott megõrizni, fontos
céljuk a fiatalság labdarúgás iránti fi-
gyelmének felkeltése, de valamennyi
sportág mellé odaállnak. A Bábolna
SE ifistái ezen a megmérettetésen öt
csapat versenyében Komárom, Tata,
Ács mögött a negyedik helyet szerez-
ték meg, ötödik helyen pedig Mocsa
együttese végzett. A Lõrincz Lóránt
irányította együttessel elégedett lehe-
tett mesterük, hiszen a tornát U18-as
korosztály részére írták ki, a mi focis-
táink viszont valamivel fiatalabbak
voltak. Remek meccseket játszottak,
minimális különbséggel szorultak le a
dobogóról.

hp

BSE MÁRCIUSI LABDARÚGÓ MÉRKÕZÉSEI:
Március 16. vasárnap 13 és 15 óra

Bábolna SE–Nagyigmándi KSK
Március 22. szombat 13 és 15 óra

Komáromi VSE– Bábolna SE
Március 30. Vasárnap 13 és 15 óra

Bábolna SE–Kecskéd KSK
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A Bozsik Program rendezvényeit
alapvetõen szabadtérre találták ki,
melyeknek évek óta kitûnõ helyszíne
a Bábolnai Sportegyesület labdarúgó
pályája. 2013-tól a fõszervezõk a téli
idõszakra is kidolgozták a programot.
Ezentúl a sportcsarnokokba is szer-
veznek tornákat a 9 és 11 éves kor-
osztály részére. December 14-én már
lebonyolítottak egy téli programot, a
másodikra pedig február 15-én került
sor városunk sportcsarnokában. Az
ifjú focisták – ahogy a téli teremtorná-

kon már megszokottá vált - itt is futsal
szabályok szerint és futsal labdával
játszották mérkõzéseiket.

Klincsok László testnevelõ, a
Bozsik Program körzeti vezetõje ko-
moly fejlõdést lát a játékban, fõleg a 9
évesek közt szembetûnõ a változás.
Mint mondta, már két hónap munká-
ja is észrevehetõ a gyerekek mozgá-
sán, labdarúgó tudásán. Már tudato-
san játszanak a pályán, ha kell, hátra-
lépnek, visszapasszolnak, látszik,
hogy van fogalmuk a játék lényegé-

rõl. Klincsok tanár úr hangsúlyozta,
nekik még nem kell profi szinten fo-
cizni, de egy idõ után el kell érni,
hogy bizonyos stratégiákat, szerke-
zeteket képesek legyenek végrehaj-
tani. Hozzátette, ma nem élünk köny-
nyû idõszakot az ifjúság sportolását
illetõen. Nehéz rávenni a gyerekeket
a rendszeres testmozgásra, az egye-
sületben való sportra, ami nagy fe-
gyelmet is igényel. Itt van fontos sze-
repe a Bozsik Programnak, mely töb-
bek között a tömegesítésben vállal
szerepet. A körzeti vezetõ kiemelte,
ahol megfelelõen foglalkoznak a gye-
rekekkel, ott megérzik a közösséghez
tartozás és a labdarúgás ízét. Egy idõ
után megszeretik amit csinálnak, ké-
sõbb pedig már el sem lehet zavarni
õket a pálya közelébõl. Az edzõk,
testnevelõk felelõssége igen komoly,
hiszen azok a fiatalok, akik ráéreztek
a foci lényegére, tõlük kell hogy meg-
kapják a lehetõséget, képzést, amely
ott is tartja õket hosszú ideig.

A szervezõk már a tavaszi prog-
ramokat készítik elõ. Várhatóan áp-
rilis 5-én Ászáron rendezik az elsõ
tavaszi, külsõ helyszínes Bozsik
Programot, április végén és május
közepén Bábolnán folytatódnak az
események.

hantos
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