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T ISZTELET

A HÕSÖK ELÕTT

Városunk központi ünnepségét a Szabadidõközpontban rendezte önkormányzatunk március
15-én. Dr. Horváth Klára polgármester mondott
ünnepi beszédet az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékének adózva. A város elsõ embere ezúttal rendhagyó módon a forradalmi eseményeket visszafelé pergette le:
- Nincs olyan magyar ember, aki ne tudná, hogy
1849. augusztus 13-án Görgey Artúr leteszi a
fegyvert. Ma már tudjuk – hiszen a történeti dokumentumok errõl tanúskodnak –, hogy ha Görgey
Artúr nem az orosz elõtt teszi le a fegyvert, akkor
az utókor nem október 6-án és nem 13 vértanúról

Az ünneplõk ezután a régi temetõben, a Hõsi
Kapunál, valamint a Bábolnai Csata emlékmûvénél helyezték el az emlékezés koszorúit.
A Nemzeti Ménesbirtok Kft. a Pettkó-Szandtner
Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégiummal
közösen tartotta megemlékezését nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én.
A Himnuszt követõen lovasharsonások köszöntötték a nemzeti ünnep okán szervezett megemlékezés résztvevõit a bábolnai Ménesudvarban. Ez

emlékezne meg, hanem augusztus 13-a után pár
nappal és ezer magyar vértanúról. Hiszen
Haynaunak feltett szándéka volt, hogy valamenynyi, a magyar hadseregben szolgáló volt császári-királyi tisztet rögtönítélõ eljárással kivégeztessen. A mi szerencsénk, hogy nem tehette meg,
mert amikorra a cári csapatok a magyar hadifoglyokat átadták az osztrák hadsereg kezébe, addigra Haynau már olyan utasításokat kapott Bécsbõl, amelyek lehetetlenné tették a rögtönítélõ eljárással való ítélkezést. Móricz Zsigmond Görgey
Artúrról szóló gyönyörû írásában így ír a nagy
hadvezérrõl:
„(…) Leteszi a fegyvert, de hogy teszi le. Leteszi, mint katona, s mint a politika analfabétája. Leteszi, mert nem szereti a vért feláldozni, ha van menekülésre lehetõség. Aradon nem akar tizenötezer embert lemészároltatni, mert szüksége van az emberre a hazának.
S leteszi a fegyvert az orosz kezébe. Megvetõ szavakkal illeti az osztrák hadsereget, amelyet mindig tönkre csépelt,
bárhol is találkozott vele: az osztrák hadsereget, amelyet
soha úgy senki meg nem alázott, mint õ. És ezzel örök és
végzetes sebet üt az osztrák hatalom szívében.”
A magyar nemzet egyik legfontosabb történelmi eseményét, a polgári Magyarország megszületését felidézõ ünnepi beszédet követõen a megemlékezõk az Anonim Drámacsoport mûsorát kísérhették figyelemmel. A drámacsoport ezúttal a Cseperedõk Néptáncosaival kiegészülve lépett színpadra.
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alkalommal a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai adtak mûsort a forradalom és
szabadságharc eseményeit idézve.
A rendezvényen Popovics György, a megyei közgyûlés
elnöke emléklapot adományozott a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. részére, miután a Shagya-arab lófajta bekerült Komárom-Esztergom Megye Értéktárába. A megemlékezést koszorúzási ceremónia zárta.
A bábolnai általános iskolások is feltûzték kokárdáikat a
nemzeti ünnep okán. Az alsó és felsõ tagozaton külön mûsort adott az Anonim drámacsoport az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Az iskolai ünnepséget
az intézmény március 14-én a mûvészeti teremben tartotta meg.
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Ö NKORMÁNYZATI
Március 27-én rendes testületi
ülés okán határozatképesen ültek
tárgyalóasztalhoz a város döntéshozói.
Az elmúlt idõszak áttekintését tette
lehetõvé a két ülés között történt események, valamint a lejárt idejû határozatok és a bizottságok által hozott
döntések témaköre.
A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság a helyi óvoda felújításával
kapcsolatos árajánlatokkal foglalkozott. Az intézményben ugyanis óvodai
vizesblokk megújítását, valamint csoportszoba és a kisóvoda folyosójának,
padlóburkolatának cseréjét tervezik.
A kihelyezett sebességmérõk szervizelésére is elfogadott szerzõdéses
ajánlatot a bizottság, valamint az új temetõben újabb urnafal építésére is sor
kerül, így errõl is tárgyaltak. A múlt
esztendõben beszerelt energiatakarékos vízadagolók felszerelésével összefüggõ tapasztalatok beszámoló formájában hangzottak el. A bizottságok
döntéseit a testület is megerõsítette
határozatával.
Az elsõ napirendi pontban a BMXpálya mellett épülõ új erõnléti pálya
kérdése került szóba. Az új sportlétesítmény kapcsán elhangzott, hogy a
kivitelezési munkák már megkezdõdtek. Várhatóan április közepén birtokba is vehetik a város fiataljai az aktív
szabadidõ eltöltésére szolgáló pályát.
A Rózsaerdei úti játszótér kivitelezése is szépen halad, áprilisban nagy valószínûséggel ez is a legkisebbek
használatában lehet. Új, fából készült
hirdetõtáblák kihelyezésére is sor ke-
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rült az elmúlt idõszakban a körforgalomnál, a polgármesteri hivatalnál, valamint a Rózsaerdei út sarkán. Az új
kültéri hirdetõeszköz segítségével a lakosok az önkormányzati hírekrõl is tájékozódhatnak, valamint a plakátok
moderáltabb elhelyezésére is alkalmuk lesz a hirdetõknek.
Elkezdõdött az új ötszáz adagos
konyha és diákétterem építése a sportcsarnokkal szembeni üres területen. A
beruházás ezen szakaszában a betonozási feladatokat már a falazás követi. Az önkormányzat tervei szerint nyárra befejezõdik a kivitelezés, így a szeptemberben induló új tanévben már valamennyi helyben étkezõ: óvodás, diák és nyugdíjas élvezheti az új konyha
adta lehetõségeket.
A második napirendi pontban Vámos Gábor GYÖK-polgármester számolt be a gyermekönkormányzat elmúlt esztendõben végzett munkájáról.
A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen foglalkozott a grémium a 2013.
évi közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyásával, valamint a belsõ
ellenõrzési jelentéssel. A napirendi
pontok kapcsán készült jegyzõkönyvek elérhetõek a város honlapján. A
belsõ ellenõrzési jelentés kapcsán kiemelendõ, hogy az ellenõrzõ szerv a
hivatal mûködésével kapcsolatosan
nem fedett fel hiányosságokat.
A folytatásban kardinális döntés következett, miután a múlt hónapban
meghirdetett négy közbeszerzési pályázat elbírálására került sor. A közbeszerzési bizottság javaslata alapján az
Ácsi út bevezetõ szakaszának felújítá-

sa tárgyában lefolytatott közbeszerzési
eljárás nyerteseként a tatai Horváth &
Fiai Kft. (nettó mintegy 36 millió 767
ezer forintról szóló) ajánlatát fogadta el
a testület. A konyhatechnikai eszközök
beszerzésére vonatkozóan a pápai
EMAXKER Kft-t nevezte meg nyertesként a grémium, melynek nettó 20 millió 727 ezer 500 forintról szóló ajánlatát
szavazták meg.
Új tanyabusz beszerzését is elhatározta a város, a jármûvet Bábolna a tatabányai Porsche Inter Auto Hungária
Kft.-nél vásárolja meg nettó 9 millió
990 ezer forint összegben. Ebben az
eszközbeszerzésben pályázati forrásból gazdálkodhat a grémium, az ÁFA
összeghez szükséges ráfordítást a régi
jármû beszámításával oldja meg az
önkormányzat.
Az utolsó közbeszerzés a tekepálya
építését célozta, melyben a budaörsi
Bowling Instal Kft. könyvelhet el sikert.
A 4 sávos automata tekepálya májusra
tervezett építését 17 millió 487 ezer
forint+ÁFA értékben vállalta a társaság.
Az ülés folytatásában a szeptember
13-14-én rendezendõ, tradicionális
XVI. Kukorica Fesztiválon történõ meleg- és hidegkonyhai vendéglátói tevékenység ellátására kiírt pályázati hirdetményt tárgyalták a képviselõk.
Az ülés utolsó mozzanata a Bábolnán élõ, kimagasló eredményekkel
rendelkezõ Miskolczi Julianna sportlövõ ünnepélyes köszöntése volt.
Legközelebb április 24-én 17 órai
kezdettel ül ismét tárgyalóasztalhoz
a bábolnai grémium.

KÖZIGAZGATÁSRÓL KÖZÉRTHETÕEN
Az Idõsek Klubjában tartott elõadást dr. Bacsárdi József aljegyzõ a közigazgatási rendszer átalakulása kapcsán. A szépkorúak tájékoztatására azért volt szükség,
mert ez a korosztály ritkábban kényszerül napi ügyintézésre, és a folytonos változások miatt gyakran nem tudják, az egyes ügyekben hova fordulhatnak. Az aljegyzõ
gyakorlati példákon keresztül, a laikusok számára a jogszabályi háttér felvonultatása nélkül igyekezett bemutatni az egyes ellátások ügyintézésének folyamatát.
Amint azt már korábbi lapszámainkban megírtuk, 2013ban jelentõs átalakításon esett át a helyi közigazgatás rendszere. Létrehozták a járási hivatalokat, melyek a megyék
határaihoz igazodva biztosítják az állampolgárok számára
az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyû

hozzáférést. A bábolnai lakosok bizonyos ügyeiket Komáromban intézhetik, de a közös önkormányzati hivatal épületében mûködik járási ügyfélszolgálat, mely útbaigazítást ad
a rendszer mûködéséhez. Megmaradt településünkön az
okmányiroda is, és a polgármesteri hivatal – most már hivatalos nevén Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal – melyek más és más ügyintézési lehetõségeket kínálnak lakosaink számára. A régi rendszer tehát jelentõs mértékben
változott, ezért érezte szükségét településünk vezetése,
hogy közérthetõen tájékoztassa – elsõsorban nyugdíjasainkat – az újonnan bevezetett közigazgatási szisztéma mûködésérõl.
A változások sorának még nincs vége, hiszen hamarosan
megnyílnak a kormányablakok – többek közt Bábolnán is –,
melyek mûködésérõl is tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

Minden kedves Olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
www.btv.hu
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A KONYHAÉPÍTÉS AZ ÉV LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA
A város fejlõdését nagyban meghatározza, hogy milyen annak vezetése, annak milyen múltbéli lépései voltak az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan, valamint, hogy milyen városgyarapító elképzelései vannak a
jövõ nemzedékére gondolva, és, hogy e törekvésekhez
mekkora összegû forrást tud elõteremteni. Ehhez kell a
stabil költségvetés, amit az elmúlt idõszakban megalkotott a grémium. Az elmúlt hónapok a tervezésrõl és sok
esetben már a megvalósításról szóltak, amennyiben a
beruházásokra gondolunk. A város nemrégiben végrehajtott számos racionalizáló lépése, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés megteremtette a helyi intézmények biztonságos mûködtetése mellett azt is, hogy Bábolna továbbra is a fejlõdés útján haladjon.
Az elsõdleges cél (a helyi intézmények biztonságos
mûködtetése) mellett valóban, hogy látványos fejlesztések, jövõbemutató beruházások gazdagítsák a települést, azt a lakókörnyezetet, melyben minden bábolnai
otthon tudja érezni magát.
Dr. Horváth Klára polgármesterrel beszélgettünk, aki
az elmúlt idõszakot értékelte.

tás-korszerûsítést. Az intézményeink nagy többségében
végrehajtottuk a födémszigetelést, kondenzációs kazánokat építettünk be, radiátorokat cseréltünk és a gáz- és villanyfogyasztást csökkentõ eszközöket szereltettünk be. Ezzel egyidejûleg hajtottuk végre a Szabadidõközpont teljes
körû felújítását.
– Úgy tudjuk, ezzel még nincs vége, hiszen a vízóramérés tekintetében is vannak törekvések. Melyek is
ezek?
– Valóban. Az energiatakarékossági lépések folytatásaként már a múlt esztendõben elindult egy új törekvés, a vízmegtakarításra irányuló projektünk is, melynek részeként
az intézmények szerelvényeire: a csapokra, a lehúzó tartályokra energiatakarékosságot szolgáló berendezéseket
szereltünk. Ennek köszönhetõen 30-40 százalékos vízmegtakarítást értünk el. Ehhez kapcsolódóan az idei esztendõben egy okos-mérési rendszer is kiépül az intézményekben: a vízórákra szerelt szoftveres mérés újabb jelentõs
megtakarításokat és biztonságos ellátást ígér.
– Az idei esztendõben is fontos beruházásokat tervezett az önkormányzat, jó néhány már folyamatban is van
ezek közül. Az egyik éppen a sportcélokat szolgáló, új
tekepálya építése.
– Jelentõs összeget terveztünk beruházásainkra, a komfortosításra. A tekepálya vonatkozásában körbeszerzési eljárást indítottunk, melynek végeredményét az utóbbi testületi ülés keretében hirdettük ki. A Szabadidõközpont teljes
felújításakor csupán a tekepálya maradt el. Tekéseink sporteredményeire azonban nagyon büszke a település, ezért a
Nemzetközi Tekeszövetség elvárásainak megfelelõen egy
négysávos tekepálya épülhet városunkban, várhatóan májusban induló beruházásban. Azt reméljük, ezzel is segíteni
tudjuk sportolóink fejlõdését.
– Ugyancsak közbeszerzési eljárás érintette az új tanyabusz beszerzését. Erre a jármûre miért van szükség?
– Szerencsések vagyunk, hiszen erre tízmillió forint vissza
nem térítendõ forrást nyertünk. A település peremkerületén

Játszótérépítéssel kedvez az önkormányzat a kisgyermekes
családoknak Rózsaerdõn

– Február elején fogadta el a bábolnai képviselõ-testület
a 2014. évi költségvetést 827 millió forintos fõösszeggel. A
költségvetést idén is úgy próbáltuk tervezni, hogy a konzervatív gazdaságpolitika érvényesüljön, és kiegyensúlyozott
mûködést tudjunk biztosítani az intézményeinknek, illetve a
településfejlesztésnek. A kötelezõ feladatok mellett az önként vállalt feladatokat is szerettünk volna ellátni, így például az egészségügy mûködtetését, a szakellátások finanszírozását, valamint a különbözõ civil szervezetek, a zeneiskola és a sport támogatását. Ezek a lépések a városi összefogást szolgálják.
– Nemrégiben avatták a felújított Szabadidõközpontot,
ez is az elmúlt hónapok kiemelkedõ eredménye, ahogy
az a pályázat is, amellyel a város valamennyi intézményében energiaracionalizáló fejlesztést hajtottak végre.
A cél a költségmegtakarítás volt. Hogyan ítéli meg ezt a
nagyvolumenû beruházást?
– Az önkormányzat hosszú évek óta foglalkozott azzal,
hogy az intézményeinket felújítsuk, és gazdaságossá tegyük azok fenntartását. Korábban pályázati lehetõséggel is
éltünk, sajnos, ebben nem hirdettek eredményt, ezért a testület úgy döntött nem vár tovább, és saját forrásaiból valósítja meg a város javát szolgáló intézményi fûtés- és világí4
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A fiatalság hamarosan használhatja a BMX pálya mellett
felállított testépítõ eszközöket

található tanyán élõk utaztatását, gyógyszerellátását, ebédszállítását oldjuk meg az új jármûvel, mely a korábbi öt helyett kilenc személyes lesz. Ráadásul az új jármû sokkal
komfortosabb körülményeket ígér.
– A kisgyermekes családoknak kedveznek a játszótérépítéssel Rózsaerdõn. Ez ugyancsak pályázati forrással
épülhet fel?
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Már megtörtént a száraz fák csonkolása, gallyazása
a focipálya melletti útszakaszon.
A nyárfasor az intézkedéssel újra kivirulhat

– Igen. A múlt esztendõben kaptuk a hírt, hogy mintegy
4,5 millió forintot nyertünk az építésre. A játékokat is megrendeltük idejében, így kitelepítésük folyamatban van. A játszótér a legkisebbek örömére létesül, és hamarosan birtokba is vehetik a csöppségek.
– A fiatalság mindig középpontban volt Bábolnán.
Megbecsülésüket mutatja, hogy tavaly BMX pályát kaptak a helyi tinédzserek, és most egy funkcionális edzõpark a cél. Ez a kezdeményezés hol tart jelenleg?
– A szabadtéri testépítõ pálya kialakítására 100 négyzetméteres területet szántunk, a megrendelt elemek március
közepén érkeztek meg városunkba, kihelyezésük napjainkban történik. Az átadást áprilisra terveztük. Szeretnénk, ha
ez a korosztály is helyben találna magának hasznos elfoglaltságot.
– A városgyarapító korszerûsítések, fejlesztések mellett a településkép gondozására is nagy hangsúlyt fektet
az önkormányzat. A fakivágásra miért volt szükség.
– Az elmúlt öt-tíz évben sok új fát telepített az önkormányzat, de a város gondot fordít nemcsak a zöld területek, parkok karbantartására, hanem a fák állapotának ellenõrzésére is. Az erdészeti szakemberek szerint a sportpálya melletti szakaszon található fasor nagyon kiszáradt, így az önkormányzatnak is lépnie kellett. Már megtörténtek a fakivágások, a száraz fák csonkolása, gallyazása. A nyárfasor az intézkedéssel újra kivirulhat. Az önkormányzat a jövõben egy
hosszú távú stratégia kidolgozására is készül, mely a zöldterületek gondozására irányul. A város döntéshozóival az
intézkedéssel a településképen igyekszünk javítani.
– A Helytörténeti Gyûjteményre joggal büszke a város,
de környezetét is igyekeznek szépíteni. Hogyan?
– Úgy döntöttünk, hogy idén az épületet övezõ kerítést is
megújítjuk. Ezzel egyidejûleg a parkolóban található zöldséges konténert más területre tanácsoltuk. A kerítés felújítása az Ácsi út rekonstrukciójával egyidejûleg valósul meg.
Ide sorolható a régi temetõt érintõ fejlesztés is, hiszen a temetõ oldalpereme a farönkös borítás helyett a Helytörténeti Gyûjteménnyel egyensúlyban lévõ, letisztultabb kerítésborítást kap. Fákat, új növényzetet telepítünk ide, illetve a
gyalogjárdába LED-es világítást építünk ki. További látványterveket készíttetünk a buszvégállomás, valamint a vele szemben lévõ bevásárlóközpont környékének felújítására. Ide gyalogátkelõhelyet is terveztünk a gyalogosok biztonsága érdekében, és a buszvégállomás környékén a parkolási problémákat is orvosolni kívánjuk. A megvalósítási
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tanulmányok most készülnek. De természetesen az érintettekkel is tárgyalásokat folytatunk.
– A Rákóczi utat is érinti közvilágítás-fejlesztés?
– Igen, a Rákóczi út egy részén szakadás van a vezetékben, és már hosszú ideje nem világítanak a lámpák. A
Ménesbirtokkal egyeztetõ tárgyalásokat indítottunk a felújítási, karbantartási költségek megosztása tárgyában. Hozzátenném, hogy itt a Rákóczi úton egy kátyú miatt is megkerestek minket az itt élõk. Mint minden évben: áprilisban
és májusban a település egészén megkezdjük a kátyúzást,
és megoldjuk a közlekedést akadályozó tényezõk felszámolását.
– Márciusban megoldották a Farkaskútra bevezetõ út
felújítását is, illetve korábban a víz bevezetése is megtörtént. Mi történt az úttal?
– Nem a puszta útjait, hanem a bevezetõ utat érintette fejlesztés. Korábban pedig valóban megoldódtak a vízproblémák is. A kajándi kútról látjuk el Farkaskút lakosságát, akiknek kiegyensúlyozottabban, tisztább ivóvizet és nagyobb

A konyhaépítés az év legnagyobb beruházása

víznyomást tudunk ott szolgáltatni. Viszont az utat fel kellett
törni, így ennek murvázása vált szükségessé.
– Régi vágya volt a döntéshozatalnak, hogy egy új,
korszerû konyhával váltsa ki a régit. Már megkezdõdtek
az erre irányuló munkálatok, de mi a cél?
– Valóban. Az idei esztendõ legnagyobb beruházása a
konyhaépítés, ami több mint 160 millió forintból valósul
meg. A konyhatechnológiai eszközök beszerzése további
30 millió forintot tesz ki. Az energiatakarékosságot célzó
múltbéli nagyberuházás mellett ez a következõ jelentõs lépése az önkormányzatnak.
Elõször csak összevontuk a konyháinkat, a régi iskolai
konyhában fõzünk mindenkinek. Már megkezdõdtek az
építési munkálatok a sportcsarnok mögötti területen, már a
betonozási és a falazási feladatok zajlanak. Az új modern
épületet várhatóan július végén adjuk át, a mûszaki átadást
követõen a konyhatechnológiai berendezések beszerelésére kerül sor. A közbeszerzési eljárást már lefolytattuk. Az új
ötszáz adagos konyha kiszolgálja majd a bölcsõdések,
óvodások, iskolások és az Idõsek klubjának tagjainak étkeztetését. A település étkeztetését jelenleg ellátó régi
konyha épületét pedig lebontatja az önkormányzat, helyén
egy egységes parkot alakítunk ki, mely új, üde színfoltja
lesz a településnek.
Összegzésképp elmondhatom, hogy nagyon sok a teendõ ebben az esztendõben is, így mindenkinek a segítségét,
véleményét szívesen fogadja a bábolnai önkormányzat.
www.btv.hu
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ÚJ MUNKATÁRSAK A HIVATALBAN

A megújulás a Bábolnai Közös Önkormányzatot sem kerüli el, ahol az év elejétõl kezdve a
személyi állományban történt néhány változás. Négy új, bábolnaiaknak ismerõs arccal bõvült
az önkormányzat, kiknek bemutatását lapunk hasábjain kísérhetik figyelemmel Olvasóink.
Szarka Gergely is helyi születésû. Két évvel ezelõtt a kötelezõ
szakmai gyakorlat okán tevékenykedett már ai hivatalban Tanulmányait a Széchenyi István Egyetem
gazdasági szakán végezte. Munkakörét március óta tölti be informatikai és sportreferensként.
Szarka Gergely a közösség öszszekovácsolását is feladatának érzi. Az edzõteremben vállalt munkája révén a sportlétesítmény is egyre
népszerûbb, és az egészséges életmód kialakításával kapcsolatban is vannak törekvései. Gergely abban reménykedik a sporttevékenységeket a jövõben is kiemelten támogatja a város.
– Rengeteg erõsporttal, testépítéssel és egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényen, versenyen megfordulok, ezen túl a középiskolában és az egyetemen is már az
informatika foglalkoztatott – tudatta a fiatalember, aki mint
mondta, jövõjét is Bábolnán képzeli el.
Bálintné Pirik Aranka 29 éve él
Bábolnán. Élete egyik legszebb
szakaszában telepedett le a városban, hiszen négyhónapos kisfiát
nevelte éppen. Lánya már Bábolnán született 1987-ben. Bálintné Pirik Aranka 1981-tõl egészen a tavalyi esztendõ végéig az IKR Zrt. alkalmazásában tevékenykedett, a
céget érintõ leépítések miatt kényszerült megválni addigi szeretett
munkahelyétõl. A dolgos hétköznapokat március közepétõl a Bábolnai Közös Önkormányzatnál folytatta a pénzügyi osztályon, ahol könyveléssel és
egyéb feladatokkal is megbízzák. Szabadidejét szívesen
tölti a szabadban, a bábolnai Mérföldkõ túrái minden alkalommal a feltöltõdés lehetõségét kínálják számára. A túrakör munkájában is aktívan részt vesz, a fennmaradó szabadidõt, pedig a könyvekre, az olvasásra szánja.
Március 31-tõl ismét

Mátray Magdolna csipkekészítõ
hagyatékából összeállított kiállítást
tekinthetik meg az érdeklõdõk a Helytörténeti
Gyûjteményben.
Nyitva tartás:
kedden és csütörtökön 15-18 óráig, valamint ettõl
eltérõ idõpontban elõre egyeztetve látogatható.
Idõpont egyeztetés: Böröcz Ferenc - 20-986-4781;
Sebestyén Szabolcs - 30-843-8211
Belépõ díj: bábolnai lakosoknak ingyenes,
más településekrõl érkezõknek 200,- Ft/fõ.
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Major Ágnes is bábolnai. A Bábolnai Közös Önkormányzat adminisztrátora immár három hónapja
tevékenykedik a hivatal berkeiben,
ahol az ügyiratokat kezeli, intézi a
postai küldemények sorsát, a hivatalos levelezéseket bonyolítja, valamint a képviselõ-testületi ülések
jegyzõkönyvét is vezeti.
Mint mondta, az érettségi és kisbéri tanulmányait követõen a szombathelyi fõiskolán egy OKJ-s képzésben vett részt, majd Gyõrben jogi asszisztens szakon
végeztt és ezzel a végzettséggel sikerült a bábolnai hivatalnál állást találnia. Mivel gyerekkora óta Bábolnán él, ezért
szülõvárosához érzelmi szálak fûzik, és mint elárulta, így
még nagyobb öröm, hogy helyben tudott elhelyezkedni.
A végzettségemnek megfelelõ a munkaköröm, és már
gyakorlatom során is értékes tapasztalatokat szereztem, eddig elégedett vagyok a munkámmal, adminisztrációs téren
is, ügyiratokkal kapcsolatos téren is – magyarázta.
Ágnes sportos alkat, szabadidejében a mozgásnak hódol: fut, kerékpározik és aerobikozik. A jövõbeni tervében
egy német középfokú nyelvvizsga is szerepel.
Pápai Rita a Baross Gábor
Szakközépiskolában
pénzügyiszámviteli ügyintézõként végzett,
majd decemberben mérlegképes
könyvelõi képesítést is szerzett.
Február óta dolgozik a hivatalban,
feladatai közt a pénztár ki- és bevételezést, számlák rögzítését, iktatását és a könyvelést említi. Mint
mondta, nagy öröm számára, hogy
végzettségének megfelelõ munkakörben tudott elhelyezkedni, munkájában segítõkész munkatársak segítik.
A szabadidejében legfõképpen a barátaira koncentrál,
barátnõi társaságát élvezi.

DÁNIÁBA KALAUZOLÓ
Bemutatkozik a Mariagerfjordi Kulturális Iskola
április 16-án 17 órakor
a Bábolnai Szabadidõközpontban.
Bábolna dániai testvérvárosának fiataljai workshop
keretében mutatják be iskolájukat és Dániát.
A delegáció április 14-én Tatán, másnap Szõnyben,
szerdán városunkban vendégeskedik.
A program rockzenei produkcióval zárul.
Szeretettel várunk mindenkit!
A belépés díjtalan!
További információ: dr. Bacsárdi József aljegyzõ - 34/568-003
Török Sándor - 20/430-0703
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a 2014. szeptember 12-13-án megrendezésre kerülõ
XVI. Kukorica Fesztivál rendezvénysátrában
és annak öt méteres környezetében történõ,
meleg- és hidegkonyhai vendéglátói tevékenység
ellátására.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS a három éves korba lépõ kisgyermekes családokat érinti. Az intézkedést a közoktatási
törvény szabályozza. Köztudott, hogy akadnak olyan családok, akik a három éves korhatárnál sem veszik igénybe a
napközbeni ellátást. A törvényi szabályozás szerint azonban, a gyermek abban az esztendõben, melyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát, az óvodavezetõ, amennyiben az óvoda fenntartója
több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
A bábolnai önkormányzat is közzétette az óvodai beíratás
idejét, az intézmény nyitva tartását. Az intézménnyel kapcsolatos tudnivalókat a helyi óvoda honlapja (www.babolna.hu/ovoda/) is tartalmazza.
A gyakorlat szerint az óvoda köteles felvenni, átvenni azt
a gyermeket, aki életszerûen az óvoda körzetében lakik,
vagy ahol szülõje dolgozik.
Az életvitelszerû lakcímet a gyermek lakcímkártyájával
igazolja a szülõ. Amennyiben ez nem teljesül, vagy bármely
körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek
nem a nyilvántartásban szereplõ lakhelyén lakik életvitelszerûen, akkor az óvodavezetõ, vagy a fenntartó által szervezett bizottság a területileg illetékes védõnõtõl védõnõi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot kérhet.
A lakhelyre vonatkozó álláspontot családlátogatással támaszthatják alá.
Az esetek többségében, a bevett gyakorlatban azonban
az óvodai beíratással kapcsolatos szankciókra csak ritkán
kerül sor.
Az óvodába felvett gyerekek csoportbeosztásáról az óvodavezetõ dönt.

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

2014. április

SZORGOSKODÓ KÖZMUNKÁSOK

Télen és nyáron egyaránt a közmunkásoknak nagyon
aktív szerepe van a település karbantartásában, a városkép
szépítésében. Az utóbbi idõben legfõképpen az utak taka-

rítására összpontosítanak, majd a gyenge tél miatt a növények metszését is már jó idõben el tudták végezni. Munkájuk révén a települést gondozott környezet övezheti.
– A bekötõ utakon szemetet szedtünk, majd a város zöld
területein az évelõ növények gyomlálását intéztük az elmúlt
hetekben és elõkészítettük az egynyáriakat is az ültetésre.
Szerencsére magas létszámú közmunkást tud foglalkoztatni a város, így az egyéb feladatokat is szaporábban el tudtuk látni. Így például a sportpálya kerítésének festését,
vagy akár a ravatalozók karbantartását – magyarázta Nagy
Károly településgazda.
A tizenkilenc foglalkoztatott közmunkás számára a zöld
területek gondozása, az útszegélyek, az árkok és a parkolók takarítása egész évben folyamatos munkát jelent. Munkájuk révén a városlakók élhetõbb, tisztább környezetben
élhetnek. A tisztaság megóvása rajtunk múlik!

KEVESEBB VÉRADÓ SEGÍTETT…

Huszonnégyen nyújtottak segítõ kezet március 6-án a
véradás alkalmával, amit ismét az általános iskola mûvészeti termében tartottak meg. Morovicz Józsefné, vöröskeresztes helyi titkár elmondta, a huszonnégy véradó
közül négy véradót egészségügyi okok miatt szûrtek ki,
õk nem adhattak vért. A véradást nehezítette, hogy többen influenzaszerû megbetegedéssel küzdöttek. Két
véradó alkalom közt kötelezõen három hónap telik el,
így hamarosan ismét lesz mód az önzetlen segítségnyújtásra.
www.btv.hu
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TEHETSÉGKUTATÁS ISKOLAI VETÉLKEDÕBEN
2011 óta - egyfajta tavaszi fesztiválként - rendezik meg az Bábolnai
Általános Iskolában a felsõsök számára a „Ki mit tud?” versenyt, mely
évrõl évre új tehetségek felfedezését teszi lehetõvé. A március 27-én
megtartott népszerû esemény szervezési feladatait Szabacsiné Szõke
Edit és Hegyi Dóra pedagógusok közösen vállalták.
A hagyományos megmérettetést
ének-zene, tánc, irodalom és humorszórakoztató mûfaj kategóriában hirdette meg az oktatási intézmény, és
most is szép számmal akadt bátor jelentkezõ, aki szívesen megmutatta az
iskola falain túl megszerzett tudását a
különbözõ kategóriákban. Ezúttal hatvan szereplõ tizenöt mûsorszámát
nézte végig az értékelést végzõ zsûri
és az érdeklõdõ közönség.
Szabacsiné Szõke Edit szervezõ elmondta, a magyar és az énekórákon is

van esély arra, hogy a diák kibontakozzon, megcsillogtassa tehetségét a
különbözõ mûfajokban: énekben, zenében, vagy akár prózamondásban,
drámajátékban.
- Mindig kíváncsiak vagyunk a felsõbe lépõ, leendõ ötödikesekre, ezért a
negyedikeseket is meginvitáljuk erre
az alkalomra. Nagy bánatomra, az irodalom kategóriája egyre kevésbé népszerû, de valamennyi területen igyekeznek kitûnni tehetséges diákjaink,
ami örömteli, magyarázta a pedagógus.
Az elsõ, második és harmadik helyezettek jutalmazása mellett az idei év újdonságaként bevezették a nézõi közönségdíjat is, melybõl – azonos számú szavazat okán – idén elsõként kettõ is gazdára talált. A nézõk többsége
a 8.a színdarabjára és Gyuris Richárd
– Martinka István közös énekprodukciójára voksolt, így õk lettek a közönség
idei kedveltjei.

ZRÍNYI ILONA
ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY
2014. február 21-én rendezték meg a verseny megyei fordulóját. Az évfolyamonként indulók száma 150-200 fõ között mozgott.
Iskolánkból Kocsis Anett 6. osztályos tanuló 2. helyezést
ért el, és meghívást kapott a Kecskeméten megrendezésre
kerülõ országos döntõre.
További eredmények:
2. évf.: 47. hely Morvai Dániel. 3. évf.: 37. hely: Fekete
Martin; 43. hely Varga Lili Anna. 5. évf.: 32. hely Dibusz Luca; 43. hely Szünstein Rebeka. 6. évf.: 47. hely Szabó Lotti
A többiek a középmezõnyben végeztek.
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Tóth Péter ének-zene kategóriában,
a 6. b osztályos lányok a tánc területén
jeleskedtek. Kovács Ágnes irodalom
kategóriában kapott elsõ díjat, a humor-szórakoztató mûfajt pedig a 8. a
osztályosok uralták.
A bemutatott produkciók az iskolai
hétköznapokon, rendezvényeken is
hasznosulnak, így egy-egy elõadás bizonyára még visszaköszön az ünnepnapokon.

Az idei „Ki mit tud?”
eredményei:

Ének-zene kategória: 1. Tóth Péter,
2. Kõvári Andrea, 3. az 5.b énekesei
Tánc kategória: 1. 6.b osztályos
zumbás lányok, 2. Czefernek Dorka, 3.
Mózer Ágnes
Irodalom kategória: 1. Kovács Ágnes
Humor-szórakoztatás: 1. 8.a színdarabja, 2. Boros Ferenc, 3. Hérics
Tímea-Konczi Tímea párosa

BENDEGÚZ NYELVÉSZ VERSENY
Komáromban rendezték meg ebben az évben a Bendegúz Nyelvész Verseny megyei fordulóját. A Bábolnai Általános Iskola tanulói közül 32 fõ jutott a megyei döntõbe.
Hosszas elõkészítõ munka, sok-sok felkészülés van az
eredmények mögött. Szép sikerek születtek:
Fekete Martin 3. a osztályos tanuló 6. hely; Trifusz Kata 3.
a osztályos tanuló 4. hely; Mirejder Liza 5. b osztályos tanuló 6. hely; Kocsis Anett 6.a osztályos tanuló 4. hely; Lincz
Brigitta 7. a osztályos tanuló 8. hely; Király Viktória 7. b osztályos tanuló 7. hely; Mátyás Kata 7. a osztályos tanuló 2.
hely; Rózsahegyi Franciska 8. b osztályos tanuló 7. hely;
Németh Kitti Ildikó 8.a osztályos tanuló 6. hely; Bognár Lilla 8.b osztályos tanuló 3. hely; Soós Gábor 8. a osztályos
tanuló 2. hely.
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A VÍZ VILÁGNAPJA A VÁROSI ÓVODÁBAN
A víz, a H2O: életet ad, hiánya életet vesz el. Talán közhelynek hangzik hogy a Föld nagy részét kitevõ víz nélkül
megállna az élet bolygónkon. Míg egyes kontinensek, országok kifogyhatatlannak tûnõ természetes vízkészlettel
rendelkeznek, és a tiszta ívóvíz már szinte pazarlásra ítélt,
sokszor nem eléggé értékelt „árucikk ” lett, addig máshol
pl. Afrikában illetve Ázsia egyes részein a tiszta ívóvíz hiánya ma is tragédiát okoz. 1994-ben az ENSZ úgy határozott, hogy létünk építõeleme megérdemel egy világnapot,
így azóta március 22 napján a világon mindenhol „foglalkoznak” a témával.
Március 21-én az óvónõk és a csemeték a Százszorszép
Óvodában közösen „ünnepelték” a világnapot. A különbözõ korcsoportú gyerekek más és más módszerrel ismerkedtek a vízzel, közös jelszavuk a környezettudatosság volt.
– A környezetvédelmet nagyon fontosnak tartjuk a
hétköznapi nevelés során is. A gyermekek tudásuk többségét otthonról hozzák, de az óvodában eltöltött idõ során
számos információt, ismeretet sajátítanak el az õket körülvevõ környezetrõl. A gyermekkor sajátossága, hogy a személyes tapasztalat alapján tanulnak, egy ilyen tematikus
foglalkozás alkalmával a kicsik a „gyakorlatban” is letesztelhetik a tanultakat – magyarázta Somogyiné Szabados
Marianna óvodavezetõ.
A környezettudatosság szemléletét elmélyítõ feladatok
közt logikai és számolási feladványok is szerepeltek, a víz
méréshez óvodai eszközök tárháza állt rendelkezésre.

– Óvodásaink egy csoportja a természetben is megfigyelhette a víz jellegzetességeit, mivel kirándulást tettek az Arborétumba , ahol utánajártak többek között annak is, hogy
milyen élõlények találhatók az ottani tavacskában – árulta el
az óvodavezetõ.
Gyermekeink környezettudatos gondolkodásának, életvitelének kialakítása mindannyiunk érdeke, hiszen ez által
hozzájárulhatunk környeztünk épségéhez, és mégis csak
szívesebben sétálunk mindannyian tiszta, termetes fenyvesektõl övezett utcákon, melyeknek tûlevelû koronájában ott
csordogál az elhagyhatatlan körforgás: a víz.

TANÍTÁS AZ ÉLETFA MESÉJÉVEL
Összesen 67 rendezvénybõl áll, és megyénkben mintegy 7500 óvodás- és iskoláskorút, valamint több száz felnõttet szólított meg a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által útnak indított szemléletformáló környezetvédelmi kezdeményezés, melyhez európai uniós forrást is nyert az intézmény.
A nevelõ jellegû program városunkba, a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
óvodásaihoz is eljutott. Március 4-én vidám gyermekelõadásban lehetett részük
a helyi csöppségeknek. A kormányhivatal sikeres pályázata révén az Életfa meséjét láthatták a gyerekek, látványos díszlettel és bábokkal, zenével és kreatív
foglalkozással vegyítve.
A környezetóvó mesejáték szereplõi a környezettudatos életre nevelték a
gyerkõcöket, a gyerekek megismerkedhettek a környezettudatos magatartás és
az egészséges életmód legfontosabb alapelveivel, a háztartásokban keletkezõ
hulladékfajtákkal, azok jellemzõ tulajdonságaival és megfelelõ kezelésének
módjával.
A gyerekek sem maradtak feladat nélkül, hiszen a mesét követõen a szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos rajzos feladatot kaptak.
A Százszorszép Óvoda vezetõje, Szabadosné Somogyi Marianna elmondta, a
mindennapok során is foglalkoznak a környezetvédelem témaköreivel. Az intézményben évenként papír- és elektromos hulladékgyûjtést szerveznek, és mûanyag kupakot is
gyûjtenek. Az óvodavezetõ szerint a
nevelésben a játékosságnak
nagy
szerepe van, az élményszerzés ugyanis zenével és mesével sokkal hatásosabb. Az óvodások
gyakran egymástól
is tanulnak, és az elmélyített ismeretek
birtokában sokszor
még szüleiket is nevelik.

BEMUTATÓ

FOGLALKOZÁS
A nagycsoportos óvodások iskolakezdés elõtti bemutatkozása már bevált hagyomány a helyi Százszorszép
Óvodában. Március 25-én Baráth
Gáborné és Némedi Eszter óvodapedagógusok csoportjában látták vendégül az óvodával partnerségben mûködõ általános iskola tanítóit, hogy a pedagógusok még az óvodai környezetben ismerkedhessenek a leendõ tanulókkal. A kicsinyek életében rendhagyó foglalkozás egyfajta ízelítõ a hétköznapi tanulási folyamatból.
Nagyon készültek a bemutató foglalkozásra – mondta lapunknak Baráth
Gáborné óvónõ –, még ajándékot is
készítettek pedagógus vendégeiknek.
Kiemelte, már az elõzõ héten elkezdték a „ráhangolódást”, a gyermekek izgatottan készültek az alkalomra, ahol
megmutathatták eddig megszerzett tudásukat, bizonyíthatták iskolaérettségüket.
A tanítók pozitív visszajelzései a gyerekekre is ösztönzõleg hatnak – magyarázta az óvodapedagógus, aki úgy
gondolja, ez a találkozás megkönnyíti
az iskolakezdést, mert oldja a gyerekekben keletkezõ feszültségeket. Azt
is megtudtuk, ebbõl a csoportból majd
17 nagycsoportos búcsúzik, õk valamennyien érettek az iskola leendõ kihívásaira.
www.btv.hu
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SALLAI ANDRÁS ÉS KOZMA PÉTER
A KONZOLBAJNOKOK

A régi idõk és napjaink világa közé
húzott láthatatlan tükröt az a több korosztályt is megszólító esemény, amit a
bábolnai Szabadidõközpontban szervezett a helyi mûvelõdési intézmény
kulturális közfoglalkoztatott munkatársa, Sebestyén Szabolcs.
Az ötvenes, hatvanas évekbeli diafilmek idejét idézõ, hétvégi eseménynek
a Kultúrházak éjjel-nappal címû, országos rendezvénysorozat teremtett alkalmat, ugyanakkor kiválóan kapcsolódott az idén aktuális diafilm emlékévhez is.
Nem véletlen az sem, hogy fiatalos
szemléletük okán az eseményhez a
Bábolnai Gyermekönkormányzat is
hozzátett, március elsejére hirdették
meg õk is konzolbajnokságukat, amit

a már említett
retro diafilmvetítés elõzött
meg. A régi
diákon – többek közt visszaköszönt
a valamikori
Aranycsapat
angolokra
mért legendás
6:3-as gyõzelme is. Sebestyén Szabolcs
elmondta, elsõsorban a
jogvédettséget immár nem élvezõ diák közül válogatott, az internetes megjelenésekbõl.
A repertoárban egy bábolnai vonatkozású alkotás is képernyõre került, mely
valódi idõutazást ígért. Sebestyén Szabolcs szervezõ novemberre újabb diafilmes rendezvényt ígér.
A diafilmvetítést követõen vette kezdetét a Bábolnai Gyermekönkormányzat számítógépes labdarúgóversenye.
A fiatalok körében ez nagyon népszerû játéknak számít, magyarázta Vámos
Gábor GYÖK-elnök. Ezt bizonyítja a
résztvevõk száma is, ugyanis tíz kétfõs
csapat is nevezett, a csoportmérkõzéseket követõen az elsõ két továbbjutó
játszott döntõt. A bajnokságot a Sallai
András - Kozma Péter páros nyerte

Képünkön nagyobbacska óvodások, akik boltos jelenettel igyekeztek elsajátítani a vásárlás alapelveit. A játék kedvéért minden gyerkõc péksüteményt
hozott magával az óvodába. A rögtönzött pékségben a gyerekek megtanulták a vásárlás illemszabályait, hogy hogyan kérjék az árucikket, és hogyan
fizessenek. A játék után valamennyi áru maradéktalanul elfogyott…
10 www.btv.hu

A LOVAS MÚLT

OLYKOR ELÕNY

A túljelentkezések miatt szervez évrõl évre felvételi elbeszélgetést
a
bábolnai
PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium, mely valóban nagy népszerûségnek örvend. Március 7-én nyolcvanegy
továbbtanulás elõtt álló nyolcadik
osztályos tanuló érkezett Bábolnára, hogy bizonyítsa helytállását, tudását és rátermettségét. Az
elsõ bemutatkozás sokaknak a
biztos továbbtanulást, a késõbbiekben pedig akár a megélhetést
is jelentheti.
Körmendi Csaba iskolaigazgató
elmondta, idén is háromszoros volt
a túljelentkezés, ugyanis csak 28
fõs osztállyal vágnak neki a következõ tanévnek. A felvételi elbeszélgetés során az iskola vezetése ezúttal a diákok érdeklõdési köre,
szabadidõs tevékenysége, lovas
múltja iránt érdeklõdött elsõsorban,
ebbõl ugyanis már számos fontos
tudnivalót kiszûrnek a pedagógusok.
A személyes, közvetlen hangulatú beszélgetésen túl szükség van
azonban a gyakorlati helyszínen való megmutatkozásra is, magyarázta
az igazgató, mert sok esetben árulkodó, és a döntésben is segít, ha kiszûrik azokat, akik nehezen tudnak
kapcsolatot teremteni a lovakkal. Ez
azonban fekete pont a felvételi- pályaalkalmassági elbeszélgetés alkalmával. A negatív, kizárásra okot
adó példából volt azonban kevesebb, hiszen a legtöbben kiválóan
boldogultak az istállóban támasztott elvárásokkal.
A legtöbben valódi elhivatottsággal is rendelkeztek, szívesen számoltak be lovas múltjukról, versenyzési szándékukról is, mondta el
Körmendi Csaba, aki hozzátette: a
lovas elõképzettség gyakran elõny,
amennyiben a lovaglási stílus szakavatott iránymutatás alatt történik.
A rosszul elsajátított és már így rögzült stílussal ellenben még mindig
elõnyösebb, ha a tanuló semmilyen
elõképzettséggel nem rendelkezik
– magyarázta.
Az iskola a törvényi lehetõségei
okán, a diákok személyiségi jogainak védelmében csupán azonosító
kóddal illeti a legjobban teljesítõket,
az eredményeket így teszi közzé
honlapján.
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FEJLESZTÉSEKET ÍGÉR BÁBOLNÁNAK
A KINCSEM NEMZETI LOVAS PROGRAM
Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára
Bábolnán ismertette hazánk lovas
stratégiájának célkitûzéseit azon a
sajtótájékoztatón, ahol Czunyiné dr.
Bertalan Judit kormánymegbízott
mellett a lovas szakág jeles képviselõi is megjelentek. Az Ötösfogat étterem különtermében megtartott
március 24-ei rendezvény házigazdája Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezetõ igazgatója volt, ez alkalommal hivatalosan
is bejelentette a Ménesbirtok január
elsejétõl a Vidékfejlesztési Minisztérium tulajdonosi jogkörébe került,
és jelentõs kormányzati forrásokra
számíthat, melyekbõl komoly beruházásokat valósíthat meg.
A 2012. március 12-ével hatályossá
vált Kincsem - Nemzeti Lovas Program
célja, hogy az állami ménesek egységes és hatékony állami irányítással
mûködjenek, valamint, hogy ismét feléledjen a lovas-ágazat, népszerûbbé
váljanak a lovas hagyományok, de a
kiemelt lovas rendezvények támogatását is célul tûzték.
A programban a kormány több országos jelentõségû fejlesztési elképzelése is szerepel.
Mint elhangzott, a már megindult
Szilvásváradi Lovasközpont és az augusztusban induló Nemzeti Lovarda
többmilliárdos fejlesztése mellett Bábolnán fedeles lovarda épülhet, megújulhat a Ménesudvar tetõszerkezete,
és korszerûsítik az Imperial Hotelt is,
hogy megfelelõ turisztikai hátteret tudjanak kínálni a nemzetközi versenyek
alkalmával. Ráadásul így a város idegenforgalmi lehetõségei is bõvülnek
majd.
A beruházás elsõ ütemében közel
egymilliárdos fejlesztés valósulhat
meg a Ménesbirtok területén, majd a
folytatásban a dióspusztai és az ölbõi
telepek korszerûsítése is megtörténik
közel másfél milliárd forint értékben. A
két és fél milliárdos fejlesztési cél,
hogy Bábolna régi hagyományaihoz
méltóan a Dunántúl legjelentõsebb
lovasközpontjává váljon – hangsúlyozta az államtitkár.
A program egyéb elõrelépéseket is
lehetõvé tesz. A két éve történt kormányzati döntés után úgy tûnik, felgyorsult, és hamarosan révbe érhet a
program. A jogszabályi környezet is
megszületett már ahhoz, hogy az er-

dõkben történõ tereplovaglást szabályozzák, mellyel átjárhatóvá válnak a
hazai erdõk.
Az elmúlt két esztendõben több száz
millió forint jutott a magyarországi lovas versenyekre is, köztük a nagysikerû Nemzeti Vágtára, vagy akár ide sorolható az OTP Világkupa, vagy a világbajnokság is, tudatta az államtitkár,
aki az oktatásban jelentkezõ újdonságra is felhívta a figyelmet.
A Kincsem Nemzeti Lovas Program
részeként ugyanis az oktatásban bevezetik a lovaglás sportágat a mindennapi testnevelés órák keretében. A lovaglás órákat az állam finanszírozza. A
gyerekek biztonságához szükséges
felszereléseket a kormány jelenlegi elképzelései szerint a lovardák biztosítják.
Bábolna életében éppen jó idõben
jön a fejlesztés lehetõsége, hiszen
megalakulásának 225. évfordulóját ünnepli idén a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok.
Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató
szerint a társaság hírnevét emeli magasba valamennyi várható fejlesztés.
Az ügyvezetõ elmondta: a jubileumi
évet a rendezvények határozzák meg.
A tenyésztés szempontjából a
Ménesbirtok legjelentõsebb versenye
a július 12-13-án rendezendõ ISG
Europa Championatus lesz, mely hét
év után köszön vissza ismét – magyarázta Bérci Balázs.
A
sajtótájékoztatón
felszólalt
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-

megbízott is. Dr. Jármy Miklós, a Magyar Sportlótenyésztõk Országos
Egyesületének elnöke a tenyésztési
elképzelésekõl, Szotyori Nagy Kristóf,
a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja az év legfontosabb lovas
versenyeirõl beszélt.
Az értékeléseket követõen a
Ménesudvar fedett lovardájában tartott
bemutatót Dallos Zsófia díjlovas Dallos
Gyula mesteredzõ közremûködésével.
A ló és lovas harmóniáját tükrözõ bemutatót a bábolnai lovasiskolások is
megnézhették, hiszen az intézmény
gyakorlati helyszíne számukra nem ismeretlen terep. A bábolnai PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola a Ménesbirtokkal kiváló együttmûködésben végzi a lovas szakemberek oktatását, hiszen gyakran alkalmazzák végzõseiket, és támogatják
sportkarrierjüket. Nem csoda, hiszen
az elõremutató fejlesztések mellett õk
jelenthetik a ménesbirtok jövõjét.
Az esemény a dióspusztai ménesben nyílt nappal folytatódott, ahol a
Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft.
gondozásába – fedezõ ménként – került európai viszonylatban is elismert,
hazánk legértékesebb versenylovát,
Overdose-t is megtekinthették az érdeklõdõk.
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
idegenforgalmi épületegyüttesei is
megõrizték eddigi szerepüket, a társaság azonban a jövõben a kiemelt fejlesztésektõl és egyre bõvülõ rendezvényektõl várja a fejlõdés lehetõségét.
www.btv.hu

11

2014. április

BÁBOLNAI FÓRUM

Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó!

Megérkezett a várva várt tavasz, de nem tudjuk elõre, mit rejteget a szeszélyes április. A hónap elsõ napjához számos országban a beugratás, becsapás hagyománya kapcsolódik Jól ismerték ezt a szokást íróink, költõink is, akik mûveikben meg is örökítették ezt a szokást.
Veresné Szkocsek Mária

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ:
tor.

ÁPRILIS BOLONDJA

1
– Holnap április elseje – mondotta Vik-

– Te – szóltam –, most igazán valami
újat kellene kieszelnünk.
Az Üllõi úti diákszobában ketten tanácskoztunk. Bálintról volt szó, közös lakótársunkról, akit eddig sohase sikerült
beugratnunk.
Járkáltunk a szobában. A tervek úgy
röpködtek, mint a rakéták.
– Nem jó – torkoltuk le egymást. – Ez
se jó. Új kell. Egészen új és meglepõ.
Viktor rágyújtott kis angol pipájára.
– Megvan! – kiáltott. – Belebújsz ebbe a
szekrénybe.
– No és?
– Aztán itt maradsz.
– No és?
– Aztán vársz.
– No és?
– Aztán meglesed, hogy mit csinál,
amikor egyedül van, amikor nem is sejti,
hogy figyelik. Mit szólsz hozzá?
– Nem rossz.
– Késõbb lassan, kísértetiesen elkezdesz mozgolódni. Óvatosan recsegteted a
deszkákat. Halkan köhögsz is. A lámpát,
mielõtt jön, eloltod. Én majd lesbe állok a
folyosón, és jelt adok neked. Holnap szerda, vívóleckéje van, tíz felé jön haza.
Nyomban megtartottuk a fõpróbát. Kinyitottuk, gondosan megvizsgáltuk a nagy
diófa szekrényt. Magas és tágas volt, egy
széket is be lehetett tenni, kényelmesen elfértem benne. Az ajtón levõ facsomót kilöktük. Azon a kukucskáló lyukon keresztül mindent pontosan láthattam.
– Te – mondtam –, valami eszembe jutott. Ha nem lesz egyedül. És Jolánt is magával hozza?
– Annál jobb.
Úgy égtek a szemeink, mint a vadmacskáknak.
– És ha mindjárt lefekszik?
– Annál érdekesebb.
– És ha elmegy?
Viktor tollat ragadott, s a névjegyére írni kezdett: Kedves Bálint, várj bennünket,
tizenegykor jövünk érted, csak leszaladtunk a kávéházba.
– Ezt a névjegyet – susogta – holnap itt
hagyjuk az asztalon. Ha lámpát gyújt, okvetlenül meglátja.
2
Másnap fehér, bolond reggelre virradtunk. Éles szelek zúgtak. Virágokat sodort
a tavaszi vihar. Sütött a nap, esett az esõ,
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az ég, mint egy hisztérika, kacagva hullatta eszelõs könnyeit. Bizsergõ viszketés
bujkált a mellünkben, s mi is szerettünk
volna sírni és nevetni.
A fejfájós, ideges délelõttöt végtelen
délután követte. Szüntelenül csetlettembotlottam, kezembõl kiesett a toll, poharakat, tányérokat törtem, nagyon szerencsétlennek éreztem magamat. Végül váratlanul
jött az este. Kiderült. A nedves háztetõkön
végigfeküdt a holdfény, s a kémény mellett
felbukkant egy cirmos kandúr.
A kaput bezárták, a diákkaszárnya elcsöndesedett. Lesbe álltunk.
– Sápadt vagy – mondotta Viktor. – Talán félsz?
– Dehogy! – hencegtem.
Az olajlámpa ott égett az asztal közepén. Minden neszre eloltottuk, nehogy
észrevegye a kiszüremlõ világosságot. Hol
marad ily sokáig? Talán már nem is jön?
De berregett a csengõ, élesen. Újra elfújtam a lámpát. Viktor kiszaladt a folyosóra, s egy pillanat múlva visszaosont.
– Itt van.
– Kicsoda? – kérdeztem az idegességtõl bután.
– Bálint. No, menj már.
– Hová?
– Hát ide... a szekrénybe... De siess...
Ne röhögj... Ha nevetni akarsz, harapj a
zsebkendõdbe...
– De...
– Siess, mert itt van...
Beültem a szekrénybe. Viktor pedig nem tudtam, miért – rám zárta, aztán lábujjhegyen kisuhant. Ez nem így volt megbeszélve.
Egyedül maradtam. Hallottam a megereszkedõ bútorok recsegését. Késõbb
csak a csönd reszketett.
Amint így vártam, valami nevetõinger
fogott el, valami buta, erõs és kegyetlen
görcs, hogy nevessek, hahotázzak, ordítsak, mint ott künn az õrjöngõ áprilisi szél.
Hideg, izzadt kezemet szájamra tapasztottam.
De miért jött oly lassan? Talán félt? Szerettem volna már kijönni, de nem lehetett.
Megzörrent a kilincs.
Bálint meggyújtotta a lámpát, s közönyös arccal körültekintett. Észrevette a
névjegyet. Elolvasta, leült.
“Milyen különös – gondoltam –, most
azt hiszi, hogy egyedül van.”
Egy darabig élveztem a helyzetet. Tisztán láttam minden mozdulatát. Délcegen,
hatalmasan meredt elém a széles vállú,

egészséges bácskai fiú. A lámpafény rásütött cigányos, fekete hajára. Meredt szemmel bámultam.
Gyanútlanul mozgott. Megtörölte homlokát. Azután vizet ivott. Máskor nem így
iszik. Akkor nem ily hanyag és formátlan.
Most nem is sejti, hogy lesik. A tevése-vevése érdektelen és hitetlen. Az arca komoly, de olyan furcsa. Fáradt és nagyon
petyhüdt. Majdnem csúnya. Szeme körül
piszokszínû, hamuszürke karikák. Mindnyájunk arca ilyen, amikor teljesen magunkra vagyunk. A szemek kissé beesnek,
az orr megnyúlik, a lépések fáradtak és bizonytalanok, mert magunk elõtt csak akkor pózolunk, ha a tükörbe nézünk. Ezért
ijedünk meg, ha néha valaki halotti magányunkban váratlanul meglep. Szétszórt
kincseinket össze akarjuk szedni: felrezzenünk.
Már nem tudtam nevetni. Egy embert
láttam magam elõtt, arcán a munka utálatos fáradtságával, irtózatos egyedüllétben.
Olvasni kezdett, de hamar ráunt, megint vizet ivott, ásítozott.
Õ most vár bennünket szegény, és hisz
nekünk. Mi lesz: mi lesz, boldog Isten? Az
órámra néztem. Tizenegy felé járt. A fél óra
régen elmúlt. Most már mozognom, recsegnem kellene.
Itt nem bírom ki sokáig. Mert lassanként félni kezdtem tõle, és magamtól is.
Vajon mit tesz? Hátha oly tekintet lövell
szemembe – ide a kukucskáló lyukra –,
miben egy-egy egész emberélet titka van,
és megõrülök tõle? Hátha elkiáltja magát,
vagy beszélni kezd, lassan és vontatottan?
Hátha grimaszt csinál az arcával, egy szokott csúf, hideg grimaszt, amit mindig csak
akkor mer mutatni, mikor egyedül van, egy
grimaszt, amibe õ már beletörõdött, de az
én hitemet megrendítené, és rögtön elfelejteném tõle az egész életemet? Hátha
odamenne a pénzes fiókomhoz ez a tiszta,
ez a becsületes, ez a jó fiú, és sunyi pofával, mint egy sötét rablógyilkos, feltörné,
kivenné pénzemet, zsebre dugná, elõttem,
lopva? Mindezt pedig látnám, a tulajdon
szememmel. Nem, ezt nem tudnám túlélni.
És mégis itt kell maradnom. Ha most elárulnám magam, talán õ õrülne meg, kettérepedne a szíve, megõszülne az ijedelemtõl. Némán és hidegen vártam. Vállaim
közé húztam a fejem, s irtóztató félelem ragadt torkon. Kezemben csöndesen ketyegett az óra. A félelem egyre dagadt, és
éreztem, hogy az egész szobát betölti láthatatlan hullámaival, lassan összecsap a
fejem fölött, és akkor többé nincs menekvés.

A falióra fél tizenkettõt üt. Segítségért
akarnék kiáltani, hozzá, mentsen meg valahogy, de nem bírok, nem merek. Megijednék, elájulnék a saját hangomtól.
Bálint készül hozzánk, a Pannóniába.
Mosdik, öltözködik, fésût, kefét vesz elõ; a
tükörbe pillant, és összecsücsöríti a száját.
Pózol, mint egy leány. Aztán, mintha neszt
hallana, gyertyát gyújt, keresgél, szaglász
a szobában. Õ, a hõs, a fõugrató, a csibészvezér fél? Árva báránykám, de halvány vagy. Sejt talán valamit? Az ágy alá világít, megtapogatja a ruhafogast, aztán a
szekrény elé jön, próbálja az ajtaját, de az
ajtó be van zárva, a kulcsát Viktor már elvitte. Gyertyájának lángja bevilágít a kulcslyukon. A szekrényt vörös derengés önti
el.
Várni, várni, várni kell.
De meddig?
Ez igazán a bolondok napja. Csak az
elbújtatott gyilkos érezhet ilyesmit, aki kezét a revolver ravaszán pihentetve, áldozatára vár. Végre felöltözködött, vette felöltõjét, elfújta a lámpát. Már indul. Érzem,
hogy most kell elkiáltanom magam. Viktor
eltûnt, a szekrénybe zárt, engem is beugratott. Gégémbõl vékony, didergõ, nem is
emberi hang szaladt ki, amit meg se hall.
Kinyitja az ajtót, az elõszobában van, itt
hagy a szekrényben, a szekrény éjszakájában, reggelig. Ekkor torkomszakadtából
ordítozni kezdtem:
– Bocsáss meg... itt vagyok a szekrényben... Nyisd ki... elbújtam... segítség...
Visszajön az elõszobából. Gyertyát
gyújt. Fölfeszíti a szekrényt. Az arca sápadt. Nyugodtan, halkan és csodálkozva
mondja:
– Te vagy?
A mellére borultam, és sírva fakadtam:
– Rossz tréfa volt... Nem tudtam, hogy
egyedül leszel... És úgy féltem... Én vagyok az április bolondja...
– Már nincs április elseje – szólt, és
megnézte a zsebóráját.
– 12 óra 2 perc. Április másodika van.
Reszkettem, mint a nyárfalevél, és nem
mertem a szeme közé nézni.
Bálint vizet öntött a pohárba.
– Igyál, olyan fehér vagy, mint a halott.
Mi történt veled? – Meggyújtotta a lámpát,
levette a felöltõjét, a székre ült, megfogta a
kezem, és nyugodt, okos, fekete szemével
a szemembe nézett:
– Marha! – mondta szelíden, azzal az
angyali gyöngédséggel, amilyennel csak a
diákok tudják kimondani ezt a szót: marha.
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BÁBOLNA BÜSZKESÉGE MISKOLCZI JULIANNA SPORTLÖVÕ
Miskolczi Julianna Európa-bajnok légpuskást a március 27-ei testületi ülés alkalmával köszöntötte a bábolnai
képviselõ-testület, miután a fiatal sportlövõ városunkban él, így Bábolna vezetése a település büszkeségének érzi. A grémium a továbbiakban Julianna sportkarrierjének támogatását is célul tûzte.
A Moszkvában diadalmaskodó Miskolczi Julianna
szenzációs teljesítményét fémjelzi, hogy 21 évvel ezelõtt volt utoljára hazánknak légpuskában nõi Európabajnoka. A sportoló az alapversenybõl 416,2 körös
eredménnyel hetedikként került a döntõbe, melyben
egészen kimagasló teljesítménnyel, 209,5 kört elérve
nagy fölénnyel gyõzött. A 30 esztendõs kisgyermekes
aranyérmes sportoló Komárom nemrégiben átadott új
lõterén az ifjúság nevelésével is foglalkozik.
– Az eddigi eredményeim közül valóban ez az aranyérem
a legkiemelkedõbb. 21 évvel ezelõtt volt utoljára hazánknak
légpuskában nõi Európa-bajnoka. Nagyon boldog vagyok,
hogy mindezt nekem sikerült elérnem. Mikor felálltam a dobogó tetejére, büszke voltam, hogy magyar vagyok. Rengetegen örültek velem együtt, a verseny után temérdek üzenetet, e-mailt, telefonos gratulációt kaptam. Hálás vagyok az
edzõmnek, aki sajnos Moszkvában nem tudott ott lenni velem, de naponta beszéltünk telefonon. Ha nem ilyen körülmények közt edzhettem volna, ha nincs megfelelõ felszerelésem, ha nincs az egyesület és Komárom támogatása, bizonyára ezt az eredményt sem tudtam volna elérni. Örülök,
hogy voltak jó páran, akik nem hagytak elveszni, mert nagyon megviselt, hogy a válogatóversenyek alapján a Puskás
Szövetség úgy döntött, nem leszek a kiutazó csapat tagja.
Ezért egy ideig pihenni akartam, és úgy terveztem, hogy
csak a világbajnokságra készülök majd. Ebben Sidi Péter
komáromi sportlövõ társamnak nagy szerepe van: hajtott,
hogy megcsináljam – mondta az Európa-bajnok sportoló,

aki két héttel a moszkvai EB elõtt tudta meg, hogy indulhat.
Az egyik versenyzõ lebetegedett, így õ utazhatott az orosz
fõvárosba. A felkészülés alatt napi két-három edzésen vett
részt. Egy edzés másfél-két órát jelent. A lövés mellett a fizikai erõnlétre is szükség van. A lövõk futnak, rengeteg fekvõtámasszal és TRX-gyakorlatokkal erõsítenek. A testsúly anynyiban számít, hogy a speciális felszerelésnek mindig paszszolni kell
Miskolczi Julianna tíz éve foglalkozik gyerekek edzésével.
Elmondása szerint ez a sportág higgadtságot és koncentrációt igényel. Az Európa-bajnoki cím megszerzése után újabb
cél lebeg a szeme elõtt. A spanyolországi világbajnokságra
készül, amit Granadában tartanak majd szeptemberben.
– Szeretnék döntõs lenni és olimpiai kvótát szerezni –
mondta zárásképpen az Európa-bajnok sportoló.
Forrás: www.komarom.hu

NAGYJAINK NYOMÁBAN A HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖRÖSÖKKEL
A Helytörténeti szakkör, – melynek
vezetõje Veresné Szkocsek Mária –
célkitûzései közé tartozik a helyi dolgok megismertetésén kívül a távolabbi
környezettel való ismerkedés is. Az
idei tanévben két alkalommal mozdultunk ki Bábolnáról. Az elsõ utunk a
szomszédos Ácsra vezetett, ahol Németh Gyula intézményvezetõ szervezte meg a szomszéd város látnivalóinak
bemutatását a Zichy-kastély – Katolikus templom – Kossuth szobor és Emlékpark – Bagolyvár útvonalon. A Zichy
kastéllyal kezdtünk, ahol idõszakos és
állandó kiállítás várt bennünket. Itt található a könyvtár is. A birtok gazdasági felvirágoztatását az Esterházyak
kezdték el. A Zichy család nevéhez fûzõdik a kastély historizáló eklektikus,
de fõként neobarokk stílusú átalakítása a 20. század elsõ negyedében. A
Zichy családnak 1941-ben 2200 katasztrális holdnyi földbirtoka volt
Ácson. A kastélyt második világháború
után kisajátították, majd 1948-ban mûvelõdési házat és könyvtárat helyeztek
el falai között. A kastély 1955-ben ke-

rült a község tulajdonába és miután
társadalmi munkában felújították,
ugyanazon év szeptember 10-én nyílt
meg benne a Bartók Béla Mûvelõdési
Ház (a neves zeneszerzõ halálának 10.
évfordulóján).
A Bagolyvárnak nevezett épületben
2 színvonalas kiállítás is nyílt 2013.
március 15-én. Az egyik a helyi Kossuth Asztaltársaság által megvalósított
emlékszoba, a másik pedig a cukorgyár sok évtizedes történetét idézi vissza ábrákkal, fotókkal. Sétánk a Bálint
cukrászdában ért véget, ahol süte-

ménnyel vendégelték meg a bábolnai
diákokat.
Következõ nagyszabású túránk két
települést érintett. Ácsteszéren felkerestük Táncsics Mihály szülõházát. A
XIX. sz. nagy alakja Kossuth kortársa
volt, és a sajtószabadság kivívásában
játszott nagy szerepet. Március 15-e
nevezetes eseménye volt Táncsics kiszabadítása a budai börtönbõl. A falu
mûvelõdési házában történelmi személyek portréit bemutató kiállítást tekinthettünk meg.
Rédére vezetett tovább felfedezõ
utunk. Itt a volt Eszterházy kastély
parkjában kanyargó tanösvényen ismerkedtünk a környék élõvilágával,
majd bementünk a grófi temetkezõhelyre, végül pedig a kastély romjait
jártuk körbe. Kikapcsolódásként a közeli horgásztó melletti parkban játszottunk.
Utóbbi kirándulásunk létrejöttéhez
Peresztegi Gáborné, Popovics György
és Veresné Szkocsek Mária nyújtottak
anyagi támogatást.
Veres Zoltán
www.btv.hu
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A „KÖKÖRCSIN-KÖRÚT”
ÉRTÉKEIBÕL

A 4200 lakosú Nyúl (NULU, NUUL) település a Kisalföld
és a Sokorói-halomvidék három dombsorán helyezkedik el.
Turisztikai csoportunk 39 fõvel járta be a madarakról (gyurgyalag, cinege, búbosbanka, fakopáncs, sárgarigó, harkály, tengelic) elnevezett 11 km-es körút legfontosabb állomásait, és a település fontosabb látnivalóit.
Túránkat a Szent Istvánról elnevezett faluközpont nevezetességeinek megtekintésével kezdtük, majd a zöld túrajelzésen haladtunk tovább. A terület a Fertõ-Hanság Nemzeti
Parkhoz tartozik, elsõsorban a geológiai látványossága a
„szurdik = óriás vízmosás” miatt, mely 650 méter hosszú
képzõdmény. Nevezetes kilátópontokról jól belátható a környék – Zsidó-domb (241 m), Pojt, Lila - Kilátó (313 m), URH
antennával megemelt Hegyes-magas (307 m), távolabb a
Cseh-hegy (214 n), a Gerha, a Pillis, a Nyúlhegy emelkednek ki a nyúli dombok közül.
A löszmélyutak mentén régi és szépen felújított pincesorok látványában volt részünk, fõleg a Vaskapu utcában, de
különös látványt nyújt a Szél Fiai Fogadó épületegyüttese.
A partfalakat, a régi pincéket ördögcérna nevû évelõ növények sokasága lepi el, melyet támfalnak és védõsövénynek
ültetnek. A nádas házak különös hangulatot árasztanak,
többet közülük szépen felújítottak, de a többség magányosan árválkodik. A nemrég helyreállított gerhai pléh-Krisztust
elhagyva szõlõültetvények és présházak között tértünk viszsza a településre.
Ekkorra már jócskán elfáradt a csoport, de még tettünk
egy rövid látogatást az 500 évesre becsült Sárkánylyuk Pincébe, ahol a környék borfajtáit lehetett megkóstolni. (olaszrizling, cserszegi fûszeres, tramini, sárkányvér, stb).
A védett kökörcsint nem sikerült lencsevégre kapni, a
pompás tollazatú gyurgyalagnak pedig a löszfalba vájt járatát csodálhattuk meg. Bízom abban, hogy a természeti, a
történelmi és a néprajzi értékek látványával gazdagodva
tért mindenki haza.
Forrás: Szûcs Mihály
biológia-földrajz szakos tanár,
a Településfejlesztési Bizottság tagja
Bierbauer Imréné
BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Szigetközi túra a Holt-Duna Tanösvényen
Útvonal: Dunaszeg – Hédervár – Lipót – Dunaremete.
Távolság: 12 km
Idõpont: 2014. április 26-án. (esõ esetén elmarad)
Program:
• Dunaszeg Helytörténeti és Stabilmotor gyûjtemény
megtekintése
• Hédervári kastély (Khuen-Héderváry- Viczay kastély)
körbejárása.
• Dunaremete – Dodó Vadaspark – kikötõ – Holt-Duna
Tanösvény állomásai Lipótig
• Lipóti Pékség Látogatóközpont megtekintése
Indulás: 8 órakor a Kardirex elõtti parkolóból
Hazaérkezés: 18 óra körül
Költségek: kb. 2500 Ft/fõ busz + 600 Ft/fõ szakvezetés
és belépõ
Jelentkezés és megbeszélés április 23-án 17 órakor
a Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt

2014. május 1-jén Bábolnára,
a BSE Sportpályára
és a Szabadidõközpontba!
Töltsön el családjával, barátaival,
ismerõseivel egy kellemes napot!

PROGRAMOK:
BSE SPORTPÁLYA
10 órától Íjászat – BIBE (Bábolnai Íjászok Baráti
Egylete), légvár, játékok, lufihajtogatás,
vattacukor, büfé, zene
10 órától Zenés torna – Kozma Ágnes vezetésével
U9-es korosztály focimeccsei: Bábolna,
Komarno KFC, Gyõrszentiván, Öttevény
11.30-tól Ovifoci: Bábolna, Komarno KFC,
Gyõrszentiván
12 órától Csillámtetko festés, ügyességi játékok
gyerekeknek - felnõtteknek, vízibomba és
lufifújó verseny, kötélhúzás
13 órától Szülõk – Gyerekek focija
13.30-tól Tiamo Modern Tánccsoport bemutatója
Bábolna–Ziegler focimérkõzés
14.30-tól BSE teke csapat - Szurkolók focija
Hölgyek focija
15 órától - Közös ebéd elfogyasztása
Záróráig foci, játékok!
Információ: Szilágyi Ágnes – 30-417-9236
SZABADIDÕKÖZPONT SZÍNHÁZTERME
18 órától Luigi Pirandello:

Az ember, az állat és az erény

vígjáték két felvonásban a tatabányai
Orfeusz Társulat elõadásában
Pirandelló a XIX. század végének, a XX.
század elejének legismertebb olasz szerzõje.
Ez a vígjáték egy fergeteges tempójú, igazi
vérbõ, olasz komédia váratlan fordulatokkal.
Ezeket „lelõnénk”, ha a történetet elmesélnénk.

Az elõadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósul meg.
Információ: Török Sándor – 20-430-0703

A programok ingyenesen látogathatók!
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A KÖLTÉSZET NAPJA
BÁBOLNÁN
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2014. április 11-én

17 órakor a Bábolnai Általános Iskola
mûvészeti termébe, a

MIKLOSOVITS LÁSZLÓ
MIÉRT ÉPPEN MÁRAI?

címû
Márai Sándor halálának 25. évfordulója alkalmából,
képzõmûvészeti kiállítással egybekötött,
rendhagyó Márai-estre.
A rendezvényt megnyitja:
dr. Horváth Klára polgármester
Az est folyamán Márairól, a mûvei inspirálta képek
születésérõl kérdezzük a képzõmûvészt.
Közremûködik az Anonim Drámacsoport.
A kiállítás megtekinthetõ 2014. április 11-25-ig,
hétköznap 15–18 óráig,
hétvégén 9–12 óráig és 15–18 óráig
Rózsahegyi Tamással egyeztetve,
a 70-529-3185-ös telefonszámon.
A belépés díjtalan!

2014. április

“HA TÁNCOLSZ, ÉLSZ...
HA ÉLSZ, TÁNCOLSZ.”
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját
a

CSEPEREDÕK
NÉPTÁNCCSOPORT
GÁLAMÛSORÁRA
a bábolnai Szabadidõközpontba,

2014. április 26-áán
16 órára
Muzsikál a Rojtos Együttes

ISMÉT SONKAFESZTIVÁL

Nyolcadik alkalommal szervezi meg Bábolnán
hagyományos, nagyszabású sonkafesztiválját
a Magyar Sonkalovagrend ÁPRILIS 12-13ÁN. A lovaspálya mellett található Kiállítócsarnokba ezúttal ismét sonkaillat és a magyar
gasztronómia remekei csalogatnak minden érdeklõdõt. Az ígéretes programkínálatban
szombaton 10 órától sonkavásár nyílik, a vásári forgatag kézmûves bemutatókkal kecsegtet.
A színpadon aznap 14 órától egymást követik
a zenés mûsorok, lesz salsa táncbemutató és
Brazil Samba Show. Másnap Rákóczi Ferenc
ismert mûsorvezetõ gondoskodik a fesztiválhangulatról. A színpadon a gyerekekre délelõtt
bábelõadás vár, majd a Cseperedõk
Néptáncegyüttes mulattatja a közönséget. Itt
lesznek a Muzsika TV sztárjai, a délidõt követõ
órában pedig látványos felvonulás indul a lovagrendek részvételével. A sonkák legjeinek
versenye 14.15-tõl eredményhirdetéssel zárul.
A nap folyamán a lovaspályán díjugrató verseny is lesz.
Info: www.sonkalovagrend.hu
www.btv.hu
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EGYRE JÁRTASABBAK A KÖZÖS MUZSIKÁLÁSBAN
Ismét számot adtak tudásukról a bábolnai zeneiskolások
március 24-én az általános iskola mûvészeti termében. Az
alkalomra a hagyományok szerint a szülõket is meghívták.
A zeneiskolai esemény kapcsán merült fel a zenei oktatás
módszerének – az úgynevezett Kodály módszer – témája.
Bánfi Csaba igazgató az iskolájukban kialakított módszertant összegezve kiemelte, oktatásukba igyekeznek belecsempészni minden olyan zenét, ami értéket képvisel, természetesen „Kodály alapokon”, szisztematikusan felépítve.
Azt vallják, hogy aki megtanul egy hangszeren játszani, az
különbözõ zenei stílusokat párhuzamosan is el tud sajátítani. Ezért lehet egy koncerten egymás mellé helyezni komolyzenei, népzenei, vagy könnyûzenei hangzást. Szeretnék, ha a gyerekek közösen is zenélnének, mert ez komoly
inspirációt ad számukra. Ennek okán ad lehetõséget az iskola a kamarazenei elõadásmódoknak is, hiszen ekkor az
együttmuzsikálás öröme mellett a növendékek számos
egyéb képessége is fejlõdik. Ez utóbbi zeneiskolai bemutatkozáson a zeneszó mellett prózai mûvek is felcsendültek.

A mûfajok ötvözése új kezdeményezés az intézmény berkeiben. A közös produkciók közös munka eredményei, melyeket az intézmény szakmai irányítása is támogat.

A BÁBOLNAI NÕKET MAKSA ZOLTÁN SZÓRAKOZTATTA
Bierbauer Imre alpolgármester március 6-án a Bábolnai Szabadidõközpontban
köszöntötte a város lányait,
asszonyait a nemzetközi nõnap alkalmából. Az alpolgármester beszéde kezdetén a
nemzetközileg elismert nõnap múltbéli jelentõségét, kialakulásának történetét elemezte, majd a nõknek járó
tisztelet szavaival folytatta beszédét.
– Egy napon megállunk,
észrevesszük, hogy „Oldalbordáink” milyen nagyszerû
teremtményei Istennek, a természetnek... A nõk életünkben mindig központi szerepet
játszanak, akár feleség, barátnõ, vagy anya szerepében.
Nélkülük nincs élet, boldogság, öröm, szenvedély és néha
bosszúság. „A férfi sorsa a nõ” - összegzett Jókai szavaival
Bierbauer Imre alpolgármester.
A köszöntõ szavak után a Tiamo Modern Tánccsoport lépett színpadra, majd Maksa Zoltán humoristán, az est sztár-

vendégén volt a sor. Az elõadómûvész Bábolnán nem fukarkodott az idejével, közel másfél óráig szórakoztatta a város nõlakóit. Mûsora után humorista pályája kulisszáiba is
beavatta lapunkat. A mûvész úgy fogalmazott: a humor náluk családi vonás. Nem elõadómûvésznek készült, de az
élet úgy hozta, hogy vegyész-laboráns szakmát szerzett,
majd szövegíróból lett elõadómûvész.
- Munkatársaim buzdítására 1981 õszén indultam a Magyar Rádió Humorfesztiválján, ahol csak szerzõként vettem
részt, de különdíjas szövegeimre Nagy Bandó András is felfigyelt, felkarolt és segített az elindulásban. Két évig foglalkozott velem, a színpadi szereplés tudományát tõle tanultam – magyarázta.
Elõadóként az 1990-es Humorfesztiválon az egyik fõdíjat
nyerte. Maksa Zoltán a rögös humorista pályát 32 esztendeje tapossa. Elmondása szerint Nagy Bandó András még
meghajolni is megtanította.
A humorista kritikusabban figyeli a mai modern teleregényeket, de kevésbé kritikus a ma divatos Stand-up
comedy mûfaj és képviselõi irányában.

Szokásos módon a legfiatalabb résztvevõt is köszöntötték

Nagy virágcsokor járt a legszebb korú hölgynek
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Maksa Zoltán – habár névnapja okán maga is ünnepel
nõnapkor – mûsorában a nõkre koncentrált, akiket a hétköznapokból merített humorral szórakoztatott.
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UTOLSÓ FELHÍVÁS
A 2013. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B
szakaszának (1) bekezdése értelmében ebösszeírást végez
a településen. Kérjük, hogy a kiküldött összeíró lapot postán vagy a hivatal elõterében elhelyezett gyûjtõdobozba
dobva személyesen jutassák vissza részünkre legkésõbb

2014. április 18-ig.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal megteszi a jogi lépéseket az állatvédelmi bírság kiszabására, melynek összege a jogszabályi elõírások szerint minimum
30.000-maximum 150.000 forint.
Bábolna, 2014. március 27.
Kocsis Gábor jegyzõ s.k.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Április 13-án vasárnap
10.20 zsolozsma
Virágvasárnap
10.45 szentmise
Április 18-án pénteken
17.00 szentmise
Nagypéntek (Jézus kínszenvedésének, halálának emléknapja)
Április 20-án vasárnap
10.20 zsolozsma
Húsvétvasárnap (Ételszentelés)
10.45 ünnepi mise
Április 21-én hétfõn
10.20 zsolozsma
10.45 ünnepi mise
Húsvéthétfõ (Ételszentelés)

Az ácsi katolikus templomban:

Április 17-én csütörtökön
19.00 szentmise
Nagycsütörtök (Utolsó vacsora emlékmise, lábmosás szertartással)
Április 19-én szombaton
21.00 szentmise
Nagyszombat (Jézus feltámadása)
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.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 13.
ÁPRILIS 20.
ÁPRILIS 21.
ÁPRILIS 27.
MÁJUS 4.
MÁJUS 11.

– Virágvasárnap
11 óra
– Húsvétvasárnap (Legátus szolgál, Úrvacsora) 11 óra
– Húsvéthétfõ
11 óra
– Vasárnap
11 óra
– Édesanyák vasárnapja
11 óra
– Vasárnap
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
ÁPRILIS 20. vasárnap 15.30 óra
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

2013. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS
I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL

Kérjük (nemleges válasz esetén is) a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal (Bábolna, Jókai M. u. 12.) részére szíveskedjen visszajuttatni!
Alulírott
név: ................................................................................................
lakcím: ............................................................................................
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Bábolna Város közigazgatási területén ebet
tartok*

nem tartok*

Bábolna, ...........................................................................
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
.........................................................
nyilatkozatot tevõ aláírása
————————————————————————–————

II. NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL,
AZ EBTARTÓVAL, ILLETVE AZ EBBEL
KAPCSOLATOS ADATOKRÓL1

Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!
Több eb esetén a tartott ebek számával egyezõ számú
nyilatkozatot kell kitölteni!
(A nyilatkozat a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban
igényelhetõ, illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.)
1. Az eb tulajdonosának
a.) neve: ......................................................................................
b.) címe: ......................................................................................
c.) telefonszáma: ........................................................................
d.) elektronikus levélcíme: ..........................................................
2. Az ebtartó2
a.) neve: ......................................................................................
b.) címe: ......................................................................................
c.) telefonszáma: ........................................................................
d.) elektronikus levélcíme: ..........................................................
3. Az eb
a.) fajtája: ....................................................................................
b.) neme: ....................................................................................
c.) születési ideje: ......................................................................
d.) színe: ....................................................................................
e.) hívóneve: ..............................................................................
f.) törzskönyvi neve3: ..................................................................
4. Az eb tartási helye: Bábolna, ..................................................
5. A beültetett transzponder (mikrochip)
a.) sorszáma (15 jegyû szám): ..................................................
b.) beültetésének idõpontja: ......................................................
6. Az eb oltási
a.) könyvének száma: ................................................................
7. Az eb veszettség elleni védõoltásának utolsó idõpontja (a
könyv 4. oldalán!)
........................................................................................................
Bábolna, .............................................................................
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
.........................................................
nyilatkozatot tevõ aláírása
* A megfelelõ szövegrész aláhúzandó!
1 Amennyiben nyilatkozó fél ebet tart a következõ pontok kitöltése
kötelezõ!
2 Csak akkor kell kitölteni, ha a tényleges ebtartó nem szerepel tulajdonosként az eb oltási könyvében!
3 Kitöltése nem kötelezõ!
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BRONZOT HOZOTT A MAGYAR
BAJNOKSÁGRÓL PATAKI BENCE
A Magyar Bajnokságon
szerzett bronzérmet a bábolnai Pataki Bence, aki a komáromi Tempo Karate Sportegyesület színeiben versenyez immár évek óta.
Március 23-án, Mogyoródon rendezték meg a kétnapos WKF Magyar Bajnokságot, a hazai karate versenyek
egyik legkiemelkedõbb megmérettetését, ahonnan Bence
katában vívott ki magának
bronzosan csillogó elismerést.
Pataki Bence elmondta:
ugyancsak komoly országos
megmérettetések elõzték meg a mogyoródi viadalt, ahol
egyébként 65 egyesület mintegy hatszáz karatékája versenyzett.
Ebben az évben már indult a siófoki, majd a szigetszentmiklósi országos diákolimpián, azt követõen pedig a sárvári országos karateversenyen.
Bence a 12-13 évesek kategóriájában mérkõzött, elmondása szerint katában jobb teljesítményt nyújt, azért ezt választotta.
A karate sportágra édesapja, Pataki László hívta fel figyelmét, aki fekete öves karatékaként gyakorta szorította
háttérbe saját sportkarrierjét, hogy kisfia útját támogassa.
Bence komoly megmérettetéseken indult korábban is,
és szép eredményekkel büszkélkedhet. Tavaly a Magyar
Bajnokságon ezüstöt szerzett, 2011-ben volt a verseny magyar bajnoka is korosztályában. Az Európa Bajnokságról
pedig harmadik helyezést hozott.
A mostani Magyar Bajnoki bronz is szépen csillog. Bence edzõje, Filep Imre 7 danos mester is elégedett a sportoló egyéni és a csapat valamennyi indulójának, valamint hat
érmesének teljesítményével. Az edzõ úgy fogalmazott:
hosszú évek kitartó munkájával, önfegyelemmel és rengeteg áldozattal lehet csupán ilyen eredményeket elérni.
Bence az iskolai teendõk mellett heti négy edzésen vesz
részt a komáromi dojoban. Mint elmondta, mindenkinek
csak ajánlani tudja ezt a sportágat, mert a komáromi sportegyesületben kiváló társaságra lelt, a kimagasló sporteredmények pedig arra buzdítják, hogy továbbra is kitartóan
szerepeljen.
Lesz is lehetõsége, hiszen május végén egy nagyszabású, nemzetközi, fõvárosi versenyre készül, és amennyiben
csapata megküzd az anyagi problémákkal, akkor talán az
Európa-bajnokságra is kijuthat.
Bábolna Város Sportcsarnoka szeretettel meghívja
a gyerekeket, szülõket, nagyikat, szurkolókat
2014. április 19-én, szombaton 10 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ

VII. TAVASZVÁRÓ OVIS
NYUSZI FOCIKUPÁRA

Helye: Bábolna Városi Sportcsarnok
Résztvevõ csapatok:
Bábolna, Bana, Gyõrszentiván, Tárkány
Szeretettel várunk mindenkit!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

BRAVÚROS GYÕZELEM
A LISTAVEZETÕ ELLEN

A tavaszi szezon elsõ bajnoki labdarúgó mérkõzésén
együttesünk az elõkelõ negyedik helyen 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 félidõben
kétvállra fektették legényeinket. Gyorsan besárgult az
egész hazai védelem, mely részben köszönhetõ a vendégek remek színészi teljesítményeinek és a játékvezetõ hajlékonyságának. Már az elsõ játékrész végén 4:2 volt az állás – sajnos a vendégek javára. A lábatlaniak négy góljára
Frank Attila két találata volt a válasz, ráadásul két tizenegyest is befújt a bíró ellenünk. A második félidõ jóval unalmasabb játékot hozott, a vendég együttes jobban focizott,
s a lefújás elõtt tíz perccel megadta a kegyelemdöfést.
Csongrádi Péter edzõnek a következõ, Tokod elleni mérkõzés elõtt fájhat a feje, hiszen az öt sárga és egy piros lap –
Kalamár Lajos 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 ifjaink, egy pillanatig sem
adva esélyt a vendégeknek még csak a felzárkózásra sem.
A második félidõre viszont úgy jöttek ki az öltözõbõl focistáink, mintha már tarsolyukban lenne a gyõzelem. Ezt kihasználva a Lábatlan erõre kapott, a lazaságokat kihasználva helyzeteket alakított ki, sõt, még gólt is lõtt. A kissé könynyelmûre vett végjáték ellenére ifistáink az elvárásoknak
megfelelõen vették a tavaszi rajtot. Bábolna SE U19 –
Lábatlani ESE U19 4:1.
Volt mit javítani labdarúgóinknak a Tokod elleni idegenbeli mérkõzésen – figyelembe véve a Lábatlan elleni hazai fiaskót. Ha némileg megfogyatkozva is, de Pint Tamás, Frank
Attila és Lõrincz Lóránt góljaival 3:1-es gyõzelmet arattak,
amivel sikerült feledtetni korábbi hazai vereségüket. Persze
a Tokod az alsóház csapataihoz tartozik, de ez nem teszi kisebbé legényeink teljesítményét. Csongrádi Péter edzõ
szerint foghíjas együttesünk akaratban, küzdõképességben
múlta felül a jól szervezett hazai együttest. A találkozón voltak ugyan nehéz pillanatok, amikor a Tokod helyzeteket alakított ki, de túlnyomórészt mi irányítottuk a játék menetét, a
három találaton túl több gólhelyzetet is kidolgoztak focistáink. Tokod SE – Bábolna SE 1:3.
Az ifistáknak már kevésbé sikerült a találkozó. A tabellán
három hellyel hátrébb álló Tokod számára fiataljaink szinte
tálcán kínálták a gyõzelmet. Edzõjük, Lõrincz Lóránt számára komoly csalódást okozott a csapat hozzáállása, fegyelmezetlensége. Gyenge védekezés, erõtlen támadójáték és néhány játékos mélyen tudás alatti játéka sodorta az
együttest vereségbe. Tokod SE U19 – Bábolna SE U19 3:0.
A sereghajtó Nagyigmánd együttesét fogadták labdarúgóink a megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság 18. fordulójában. A papírforma szerint könnyûnek ígérkezõ mérkõzés azonban komoly nehézségeket okozott csapatunknak. A pontatlan játék, a kapkodó, görcsös küzdelem nem
hozott gólt az elsõ félidõben, pedig a viharos erejû szél is
minket támogatott.
A második játékrészben mindkét csapat számára adódott
lehetõség arra, hogy megnyerje a találkozót, ám helyzetkihasználásban nem jeleskedett egyik fél sem. Aztán Bõsze
Csaba a 81. percben feltette az ire a pontot, így eldõlni látszott a meccs. A nagyigmándiak azonban nem adták fel, a
lefújás pillanatáig oroszlánként küzdöttek az egyenlítõ
gólért, mely szerencsénkre nem született meg. Bábolna SE
– Nagyigmándi KSK 1:0.

BÁBOLNAI FÓRUM

SPORT HÍREK

Az U19-es csapat is nehezen kezdte a találkozót, a szél
által is támogatott ifistáinknak csak a 18. percben sikerült
betalálni a nagyigmándi hálóba. Az elsõ játékrész csupán
még egy gólt hozott a kétségbeesetten védekezõ vendégek ellen. A második félidõ képe aztán homlok egyenest
más játékot hozott. A Nagyigmánd elfáradt, a mieink pedig sorban lõtték a gólokat, összesen nyolcat. Egyet kaptak is ugyan, de ezt senki sem bánta. Végül gólarányjavítással zárhatták a találkozót sok fiatalabb korosztályú focistát felsorakoztató legényeink. Bábolna SE U19 –
Nagyigmándi KSK U19 10:1.
Labdarúgóink a következõ bajnoki fordulóban szombati mérkõzésen Komáromban vendégszerepeltek. Az ismét
kissé foghíjas együttes jól játszott idegenben, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést az elsõ félidõ végén. A
második játékrész már nem hozott változást, egyik csapat
sem tudott gólt szerezni, így maradt a komáromi gyõzelem. Komárom VSE – Bábolna SE 1:0.
U19-es csapatunknak sem sikerült az õsi ellenfél legyõzése idegenben. Tíz perc elteltével a Komárom már két
gól elõnyre tett szert, melyre még az elsõ félidõben Vida
Gábor válaszolt. A második játékrész is a hazaiaké volt, a
lefújás elõtt tíz perccel állították be a végeredményt. Komárom VSE U19 – Bábolna SE U19 3:1.
Március utolsó vasárnapja az eddigi legnehezebb mérkõzést hozta labdarúgóinknak, hiszen a listavezetõ Kecs-

kéd együttese látogatott Bábolnára. A találkozót megelõzõen bizonyára csak kevesen fogadtak volna hazai gyõzelemre, ám focistáink rácáfoltak a papírformára. Igaz
ugyan, hogy a 15. percben a vendégek szerezték meg a
vezetést, de három perccel késõbb Horváth Csaba fejesgóljával már döntetlen volt az állás. A 29. perc Kalamár
Lajos találatát hozta, majd az elsõ félidõ lefújása elõtt két
perccel a Kecskéd egyenlített. A második játékrész az elsõhöz hasonlóan nagy iramot, élvezetes, izgalmas játékot
és helyzeteket hozott. A 78. percben Szilvás Dániel góljának örülhetett a hazai közönség, majd kecskédi és bábolnai helyzetek, illetve aktív mezõnyjáték következett. Legényeink akaratból, küzdõképességbõl jelesre vizsgáztak,
erõnlétük tartalékait elõhozva gyõzték le az éllovast. Bábolna SE – Kecskéd KSK 3:2.
Az U19-es csapat kimondottan rosszul kezdte mérkõzését a Kecskéd ellen. Az elsõ kilenc percben szinte elaludtak játékosaink, amit a vendégek ki is használtak. 0:2
után kezdtek ébredezni ifistáink, de csak futhattak az
eredmény után, a vendégek mindig elõbbre jártak egykét góllal. Az is igaz, hogy az ellenfél focistái korukat illetõen közelebb jártak a felsõ korhatárhoz, ezáltal testileg is
erõsebbek, míg a mieink inkább a 14-16 éves korosztályt
képviselték. Idõbe telt, mire rájöttek arra a játékstílusra,
ami hatékonnyá tehette õket a testi erõfölénnyel szemben. Bábolna SE U19 – Kecskéd KSK U19 3:6.

TEKE NB II.

MÁ R

CSAK KARNYÚJTÁSNYIRA
A DOBOGÓ

Az elõzõ fordulóbeli Jánossomorjától elszenvedett vereség után remekeltek NB II-es tekézõink, a negyedik
helyezett Sárvár együttesét fogadták.
Két dobó után még döntetlenre állt a
találkozó, így tehát az utolsó játékosokra hárult a döntés, akik kiváló teljesítménnyel, küzdeni tudással feltették az ire a pontot. 62 fás különbséggel arattak gyõzelmet, mellyel egy
helyet elõreléphettek a tabellán. Bábolna SE – Sárvári Kinizsi Kékgolyó 6:2 (2571:2509): Körmendi Imre
426 fa, Balogh István 459 fa, csp.,
Morvai Gábor 405 fa, Balom Sándor
420 fa, csp., Szilágyi András 443 fa,
csp., Mogyorósi Balázs 418 fa, csp.
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Bábolna SE ifi – Sárvári Kinizsi
Kékgolyó ifi 2:0 (421:389): Szász
László 421 fa.
Március 15-én egy hét bajnoki szünettel ünnepeltek az NB II-es tekebajnokságban, játékosaink mégsem
maradtak verseny nélkül. Bábolnán
rendezték ugyanis a területi egyéni
bajnokság döntõjét három hazai versenyzõvel. Körmendi Imre, Mogyorósi Balázs és Balom Sándor remekül
teljesítettek. Hármójuk közül utóbbi
vihette el az elsõ helyért járó kupát,
mely feljogosítja az Ajkán május 3-án
megrendezésre kerülõ nyugat-magyarországi bajnokságon való szereplésre. Balom Sándor nem mellékesen pályacsúcscsal – 498 fával –
nyerte a területi bajnokságot, melyen
Gyõr-Moson Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém
és Fejér megye legjobb 48 tekézõje
mérte össze tudását.
Hazai pályán folytatta sikersorozatát
NB II-es tekecsapatunk. Szombathelyrõl látogatott Bábolnára a Vasjármû

együttese, akik a 10. helyrõl várták a
találkozót. Az elsõ kör után még döntetlenre állt a mérkõzés, de a második és harmadik részben dobó játékosok remekül versenyeztek. A fiatal
Körmendi Imre teljesítménye volt ezúttal kiemelkedõ, 466 fával a csapat
legjobbja volt. Bábolna SE – Vasjármû TKSE 6:2 (2658:2526): Torma József 418 fa, Balogh István 455 fa, csp.,
Körmendi Imre 466 fa, csp., Morvai
Gábor 435 Balom Sándor 435 fa, csp.
Bábolna SE – Vasjármû TKSE 2:0
(436:419): Szász László 436 fa.
A hónap utolsó szombati mérkõzésén tekéseink a Soproni Turris együttesét fogadták. Az ellenfél a tizenegyedik helyrõl várta a találkozót, a
mieink már az ötödik helyig tornázták
fel magukat. A papírforma szerint
csapatunk volt a találkozó egyértelmû esélyese, ám a tekében idõnként
borul a papírforma. Most is majdnem
így történt, az elsõ két kör után a vendégek vezettek 3:1-re, 80 fa elõnynyel. Ezúttal is a befejezõ játékosokra
hárult a felelõsség, hogy megfordítsák az eredményt. Balom Sándor és
Szilágyi András kitûnõen versenyeztek és kiegyenlítették a mérkõzést,
sõt, 98 fa elõnyre is szert tettek, ezzel
csapatunk itthon tartotta a két pontot.
Bábolna SE – Soproni Turris SE 5:3
(2586:2488): Mogyorósi Balázs 406
fa, Balogh István 444 fa, Körmendi
Imre 416 fa, Morvai Gábor 433 fa,
csp., Szilágyi András 442 fa, csp., Balom Sándor 445 fa, csp. Bábolna SE
ifi – Soproni Turris SE ifi 2:0
(439:402): Szász László 439 fa.
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SZÉPKORÚAK

Településünket
tradicionálisan
sportszeretõ emberek lakják, különösképpen a labdarúgás vonz nagyobb tömegeket. Sokan ûzték és
ûzik ma is ezt a népszerû sportágat
még akkor is, ha már „kiöregedtek” a
versenysportból. Szilágyi Ágnes, a
sportcsarnok gondnoka nekik biztosított megmérettetési lehetõséget a
„Szépkorúak focitornája” elnevezésû
rendezvénnyel, amelyet immár ötödik
alkalommal szervezett meg.
Idén négy együttes vállalta a hétvégi néhány órás elfoglaltságot. A MÁV
DAC, az Ikrény, a Naszály és természetesen Bábolna öregfiúk csapatai

FOCITORNÁJA

küzdöttek a helyezésekért. A gyõriek
kezdetektõl fogva résztvevõi a tornának. Olyan egykor népszerû, remek
elsõ- és másodosztályú játékosokat
vonultattak fel, mint Füzi Géza, vagy
Csikós Sándor, akik mindketten kötõdnek Bábolnához. Elõbbi Horváth
Dénes segítõjeként – aki szintén tagja a csapatnak, de sérülés miatt nem
játszhatott – focicsapatunkat edzette,
utóbbi pedig oszlopos tagja volt az
1970-es évek legendás NB II-es bábolnai labdarúgó csapatának. Az
ikrényiek elsõ alkalommal fociztak
Bábolnán, eredményeikkel elégedettek lehettek.

KÉZILABDA
Hosszú szünet után végre elkezdõdött a megyei elsõ
osztályú kézilabda bajnokság tavaszi szezonja is. Lányaink edzésekkel igyekeztek formába lendülni, felkészülési
mérkõzésekre, tornákra nem volt lehetõségük. A téli idõszakban néhány új játékos érkezett a csapathoz, akik az
elsõ találkozón még nem szerepelhettek, mert még nem
volt kész az igazolásuk. Kapus poszton Mészáros Kitti és
Lendvai Katalin erõsíti majd a védekezést, beállósként
Gyurkovics Rita fogja megnehezíteni az ellenfél védõinek
dolgát. Horváth Andrea szélsõ és irányító szerepben, Farkas Renáta pedig szélsõ és lövõ poszton fog játszani a
BSE kézilabdásai közt.
Együttesünk a tavaszi elsõ körben a Környe csapatát
fogadta szezoneleji formában. Az elsõ félidõben még lá-

BÁBOLNAI FÓRUM

A sportesemény megnyitóján ovis
focisták vonultak a pályára, hogy köszöntsék az igazi szépkorúakat, azokat a meghívott egykori bábolnai labdarúgókat, akik már hetven-nyolcvan
év felett járnak. Bálint József, Farkas
János, Németh János, Takács Ferenc
ma is aktívan figyelemmel kísérik Bábolna sportéletét, különös figyelmet
szentelve a labdarúgásnak.
A 45 év felettiek tornájának legidõsebb játékosa a 67 éves bábolnai Füredi Sándor mind a mai napig heti
kétszer egy órát tölt labdarúgással.
Az öregfiúk csapat egyik alapító, oszlopos tagjaként minden fiatalt arra
buzdít, mozogjon rendszeresen,
sportoljon aktívan, mert a testet és a
lelket is ez tartja frissen.
A legeredményesebb társaság a
gyõri MÁV DAC legénysége lett, második helyen az ikrényiek végeztek, a
bronzérmet a Naszály együttese szerezte meg, a bábolnai öregfiúk ezúttal
kénytelenek voltak megelégedni a
negyedik helyezéssel. A gólkirályi címet Csikós Sándor (MÁV DAC) szerezte meg, legjobb kapus az ikrényi
Bukta Máté lett, a legjobb hazai játékos címet Tóth József érdemelte ki.
Különdíjat kapott még Sás Mihály, a
Naszály játékosa és dr. Fehér Péter, a
Bábolna Öregfiúk focistája, akik csupán néhány hónappal maradtak le
Füredi Sándor mögött a legidõsebb
játékosnak odaítélt címrõl.

nyaink vezettek négy góllal, ám a második játékrészre
pontatlanná vált játékunk, a támadások befejezésével is
gond volt. Csak idõnként villantunk meg egy-egy szép akciógóllal, de ez kevés volt a vendégek szorgalmasabb,
hatékonyabb játékával szemben. Bábolna SE – Környe
SE 20:26.
A következõ mérkõzésre március 29-én Ácson került
sor. Az utóbbi meccseket általában a szomszédvár lányai
nyerték akár otthon, akár idegenben, ellenük valahogy
nem tudtunk eredményesen játszani. A mostani találkozón mintha változni látszottak volna az erõviszonyok, stabil védekezésbõl tudtak kéziseink támadásokat kialakítani, melyek még nem adnak okot elégedettségre. Mindenesetre idegenben pontosztozkodás lett a mérkõzés vége,
ami azért bizakodóvá teheti csapatunkat a késõbbiekre.
Ácsi Kinizsi SC – Bábolna SE 19:19.
Hantos
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