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FARSANGKOR SOSEM ELÉG
Hagyományos, szalagos fánkot és egyéb fánk-különlegességeket sütöttek az iskola tankonyhájában is február
13-án, a helyi kulturális élet szervezõjével, Vituska Ildikóval, aki hagyományteremtõ céllal invitálta baráti „fánkinvázióba” a helyieket. A konyhába csalogató farsangi programmal a város a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésû, országos megmozduláshoz csatlakozott. A hagyományteremtõ alkalommal három fánkreceptet próbáltak ki a jelenlévõk. Vituska Ildikó a hagyományos ízvilággal, szalagos
fánkkal rukkolt elõ, receptjének alapja családi örökség,
anyáról lányára szálló konyha fortély. A fõszakácsok: Szarka Vivien és Bede Sándor újdonságként ható, de könnyedebb recepteket készítettek el. Míg Vivien a reformkonyha
egy remekével, Sándor egy gyorsan elkészíthetõ, túrós
variációval kecsegtetett. Csemegéiket a jelenlévõk jóízûen
fogyasztották.

V ERSENYBEN A KÖRNYÉKBELI AMATÕR BORÁSZOK NEDÛI
Idén is az IKR étterme adott otthont
a Bábolnai Borbarátok Egyesülete által szervezett hagyományos keretek
közt zajló borversenynek február
20-án, mely megemlékezéssel kezdõdött. A résztvevõk Tornyos Ferenc
banai borosgazdára emlékeztek, aki
tavaly novemberben, életének 72.
évében hunyt el.
Az amatõr borászok versenyének
egykoron Halmai József volt az elindítója. Ez a megmérettetés évrõl évre az
ászári borvidék gazdáit csábítja Bábolnára. A zsûri ezúttal 49 mintát kóstolt és minõsített.
A zsûri asztalára túlnyomórészt száraz fehérborok kerültek, ebbõl 32 volt
terítéken. Vörösborból (vegyes vörösbõl) ennél szerényebb volt a felhozatal, csak 17 mintát neveztek a versenybe. Ugyan a tavalyi termés az
idõjárásnak „köszönhetõen” nem volt
túl kedvezõ, de a helyi gazdák ezúttal
is igyekeztek a legjobbat kihozni a
szõlõbõl, tudtuk meg Cseh László
egyesületi elnöktõl, aki hangsúlyozta:
a borászat mûvészet.
– Miután gyengébb minõségû alapanyag állt rendelkezésre, így a gazdáknak oda kellett figyelnie a „pincemunkálatokra” -fogalmazott a rendezvény fõ kóstolója, Kiss Bertalan borász, aki úgy vélekedett, hogy a versenybe szállt borászok jól alkalmazkodtak a viszontagságos idõjáráshoz.
– Nem volt elég napsütés, az augusztus és a szeptember is fényszegény volt, de a környékbeli
borosgazdák hozzáértéssel javították
a minõséget. A fehérborok tekintetében pedig javulást tapasztaltunk, magyarázta a borász. Kiss Bertalan azt is
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kiemelte: a legfontosabb szempont a
bírálat során, hogy a bor tiszta ízû, zamatos, hosszan érezhetõ legyen.
Szaxon J. Attila elkötelezett bábolnai házigazda évek óta támogatja a
rendezvényt, hiszen cége - tevékenységét tekintve - sem tud elhatárolódni
a szõlõtermesztéstõl. Szaxon J. Attila
elmondása szerint borbarát szemléletû, évrõl évre amatõr borszakértõként
kóstolja a nedûket. Az arany minõsítésû borokat õ is szívesen látja az asztalán.
Cseh László azt is elmondta: a versenyt szervezõ Bábolnai Borbarátok
Egyesülete mozgalmas évet tudhat
maga mögött, hiszen számos kiránduláson vannak túl. Olyan látogatásokon, melyek a bortermelés tudományát segítik elmélyíteni. Cseh László

az idei tervek közt kiemelte: a bábolnai lakosok idén is számítanak munkájuk gyümölcsére a Kukoricafesztiválon felállított borsátorban.
Az eredményhirdetés alkalmával
Tornyos Ferenc fia díszoklevelet vehetett át, melyben a Bábolnai Borbarátok Egyesülete poszthumusz elismerésben részesíti Tornyos Ferencet a
hagyományos bábolnai borversenyeken kifejtett tevékenységéért, a borversenyek hírnevének öregbítéséért.
Cseh László elnök összegyûjtötte a
kitüntetett borversenyeken elért eredményeit, valamint egy képgyûjteményt is átadott ifjabb Tornyos Ferencnek.
További részletekrõl
a www.borbaratok.babolna.hu
honlapról olvashatnak.
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Ö NKORMÁNYZATI
Február 12-én tartotta az idei év elsõ
rendes testületi ülését a bábolnai képviselõ-testület, mely hét fõvel, határozatképesen ült tárgyalóasztalhoz.
A módosított napirendi pontokat
egyöntetûen fogadta el a grémium,
majd megkezdte tárgyalását a bizottságok által hozott határozatok, beszámolók, valamint a lejárt határidejû határozatok és a két ülés között történt
események témaköreiben.
A folytatásban a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása került elõtérbe, melyben technikai jellegû átvezetések történtek. A módosításokkal a
2014. évi fõösszeg 1.054.975 forintra
változott, áprilisban a pénzmaradványról is dönt majd a testület.
A következõkben elfogadták a döntéshozók tiszteletdíjának húsz százalékos emelését, a díjemelés a bizottsági
tagokra is vonatkozik. A képviselõk
tiszteletdíja ezáltal 58.730 forintra változik, a bizottsági tagokat pedig
25.179 forint tiszteletdíj illeti meg, mely
módosítás 2015. január 1-jétõl érvényes.
A februári rendes testületi ülés kardinális témaköre természetesen, a 2015.
évi költségvetési rendelet megalkotása
volt, melynek elõzményeként egyeztetések sora történt meg, és megszülettek az intézmények mûködtetéséhez
szükséges pénzügyi tervek is.
2015-ben az önkormányzat kiadási
és bevételi fõösszege 901.622.000 forint. Az állami támogatások közel 3040 millió forinttal csökkennek, de a bevételek legnagyobb részét még mindig
az adók teszik ki. Az önkormányzat
sem mûködési, sem fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezte, és a múlt évi
takarékos és racionális gazdálkodásnak köszönhetõen év végén mintegy
185 millió forint lekötött pénzeszközzel
rendelkeztek, továbbá megközelítõleg
7 millió forint állt rendelkezésre az önkormányzat bankszámláján, és kb. 6
millió forint túlfizetést tartanak nyilván
a NAV-nál, mely összeg visszaigényelhetõ. A gondosan összeállított költségvetés tartalmazza az intézmények biztonságos mûködtetéséhez szükséges
személyi és dologi feltételek anyagi fedezetét, a soros lépéseket és jubileumi
díjazásokat, a polgármester számára
adható jutalmat. A dologi kiadások
közt kiemelhetõ változás, hogy március elsejétõl megváltozik a szociális segélyezési rendszer, de ettõl függetlenül az elmúlt évek tapasztalatain alapuló segélykeretet tervezték a költségvetésbe. A segélyeket az önkormány-
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zat saját költségvetése terhére biztosítja majd, mivel állami támogatásban
nem részesül a település. A költségvetésbõl jut majd munkaruha-juttatásra is
a közalkalmazottak és köztisztviselõk
részére. A civil szervezetek támogatása mellett beruházásokat is tervezhetett a város.
Az idei esztendõ legfõbb beruházásai közt újulhat meg a buszvégállomás, már bontásra került a régi konyha, melynek parkosítását is hamarosan megkezdi az önkormányzat.
Az ülés menetében a képviselõk módosították az életkezdési támogatásról
szóló rendeletet, s miután az önkormányzat az idei esztendõben is fontos
feladatának érzi a családok támogatását, így ezúttal is a bábolnai lakosok
érdekében kedvezõen hozta meg döntését.
A gyermekvállalás ösztönzését és
támogatását az életkezdési támogatás
megduplázásával képzelte el az önkormányzat, így az eddigi 20 ezer forint
helyett a támogatás 40 ezer forintra
változott, amit egy 5000 forint értékû
ajándékcsomaggal egészít ki.
Módosult a Szervezeti Mûködési
Szabályzat is, miután bizottsági elnökhelyettes választására is sor került az
ülés menetében. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesi posztjára Zábrádi Jánost, a Szociális és Oktatási Bizottságba Jakusné
Udvardi Hedviget javasolták és elnökhelyettes lett Bierbauer Imre is a Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságban.
Március elsejétõl megváltozik Magyarországon a szociális törvény és átalakul a szociális ellátások rendszere,
a helyi szociális rendelet is módosul.
Az önkormányzatok gyakorlatilag
szabad kezet kapnak, hogy milyen segélytípusokat szeretnének alkalmazni
a településen, viszont ezeket saját költségvetésük terhére kell biztosítaniuk.
Bábolna nem részesül állami támogatásban, de ennek ellenére a város az
eddigi juttatásokat igyekszik fenntartani. A segélytípusokról és a jogosultság
feltételeirõl a város honlapján tájékozódhatnak majd az érintettek, valamint
a szociális ellátások témakörében segítséget kaphatnak az Alapszolgáltatási Központ munkatársaitól is. A változásokról az érintett bábolnaiakat levélben is értesítik a hivatal illetékesei.
A folytatásban a lomtalanítás iránti
igény kapcsán hoztak döntést a város
vezetõi, akik a Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez juttatják el

igényüket, hogy évente egyszeri alkalommal térítésmentesen biztosítsák a
lomtalanítást.
Elfogadta a grémium a 2015. évi kulturális programtervet és a 2015. évi
közbeszerzési tervet is. Ez utóbbiban
két közbeszerzési eljárást említenek,
melyet a költségvetési rendeletben is
megfogalmaztak.
A régi konyha elbontására érkezõ
árajánlatokat is elbírálták, a bontást az
önkormányzat a Communal Contact
Kft-vel végeztette el, mintegy 3 és fél
millió forint ráfordítással. A képviselõk
elfogadták a park kialakítására a régi
konyha helyére vonatkozó ajánlattételi
felhívást is.
Szó esett a város játszótereinek
szabványosítási feladatairól és kötelezettségeirõl, mely kapcsán elhangzott,
hogy a város korábban bekérte a
szabványosításra vonatkozó árajánlatokat, és a felméréseket is elvégezte. A
javításokra a testület mintegy kétmillió
háromszázezer forintot szavazott meg
az általános tartalék terhére.
A képviselõk jóváhagyták a Bábolnai
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
nyári nyitvatartási rendjét, és engedélyezte a zöld csoportban a maximális
gyermeklétszám húsz százalékos átlépését.
A folytatásban új ügyvezetõ igazgatót választottak a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. vezetésére
Lukáts Péter személyében, kinek illetményét havi bruttó 30.000 forintban állapították meg.
Az Egyebek napirendi pontban lakossági közterület használat kérdésében tárgyaltak a döntéshozók, majd a
Mészáros úti fák kivágásáról döntöttek, miután a fák gyökérzete felnyomta
a kerékpárutat, balesetveszélyes helyzetet teremetve. A fák vágását a Magyar Közútkezelõvel közösen végzi el
az önkormányzat.
Március 7. és április 30. között bírósági ülnökválasztásra kerül sor, ennek
kapcsán hangzott el tájékoztató, majd
a szükséges patkányirtás került elõtérbe, amit Farkaskút teljes területén és a
város teljes területén is elvégeztet az
önkormányzat. Az irtással a Bábolna
Bio Kft-t bízza meg a város, és a tevékenységre a település gazdasági társaságainak figyelmét is felhívják.
A bábolnai grémium legközelebb
március 26-án ül tárgyalóasztalhoz,
ekkor kívánja megalkotni az öt évre
szóló gazdasági programtervét és az
elsõ lakáshoz való jutást szabályzó
rendeletrõl szavaznak.
www.btv.hu
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SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA
Február 21-én, immáron 16. alkalommal került sor a Szabadidõközpontban a sokak által várt eseményre. Több héttel elõtte szervezõdött
már a mûsor, szülõk lelkes csapata
hétvégeken gyûlt össze, hogy különbözõ ötletekbõl összeállítsa a meglepetés elõadást.
Ezzel párhuzamosan folyt a belépõjegyek árusítása és a tombolatárgyak
gyûjtése. Az eredmény pedig sikeres,
szórakoztató este a résztvevõk számára és anyagi támogatás az általános iskola részére.

A bált Rádokiné Nagy Éva az iskolaszék elnöke és Peresztegi Gáborné
iskolaigazgató nyitotta meg. Hamarosan bemutatták mûsorukat a szülõk, illetve a hozzájuk csatlakozott fiatalok.
Méltán arattak nagy sikert ötletes,
humoros összeállításukkal. Nemsokára a pedagógusok által összeállított zenei kvíz következett, majd éjfélkor a
tombolasorsolás fokozta a hangulatot.
Közben a jobbnál jobb zeneszámok
csábították táncra a vendégeket.
Ebben az évben 111 fõ vásárolta
meg a belépõjegyet. A rendezvény
tiszta bevétele 273.900 forint lett, ami

az Iskolánkért Közhasznú Alapítvány
számlájára kerül. Az általános iskola
tantestülete közösen dönt majd arról,
hogy milyen célra használja fel a befolyt összeget.
Sok embernek jár köszönet a bálszervezéséért, lebonyolításáért, anyagi
támogatásáért.

Most következzék a támogatók névsora:
Ágostonné Bernáth Ildikó Petra; Agrármester Kft. –
Ifj. Lányi Zoltán; Agroázis Kft.; Agrotec Magyarország Kft.; Aliter-P. Kft.; Antos Zsófia; Aranypatkó 1
Eurós bolt; Bábolna Város Önkormányzat; Bábolnai
Pékség; Bernáthné Gerencsér Anett; BERTON Autó Kft.; Bierbauer Imre; Bierbauer Imréné; Bioporta
- Katona Lászlóné; BTV; Café Bábolna; Capsula Bt.
– Mária Gyógyszertár; Coloplaszt Hungary Kft.;
COOP ABC Bábolna; Czigány Márta; Dr. Faragó
Ügyvédi Iroda; dr. Horváth Klára; Dr. Szõllõs Krisztina; Faragóné dr. Novadovszky Nóra; Fõnix Virágbolt; Frézia Virágüzlet; Gustaiolo Étterem; Halászné
Veér Anita; Hodován Tamásné – Nóra Kozmetika és
Szolárium; Horváth Tamás; Horváthné Kiss Katalin;
Ifj. Prekler László és családja; IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Kéri József és családja;
KOKO Autósbolt; Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - Popovics György; KopiTrans Kft.;
Kovácsné Õsz Melinda; Kozma Ágnes; Kölyöksarok
Bababolt; Lajtai Zita; Lányi Szilvia; Lovász János;
Marcinkó Norbert; Martini Divat; Morvai Edina;
Mustos Anita; Németh Ferencné Hegedûs Edit;
Oszicsánszky Tetyána; Pál és Horváth Bt.; Patakiné
Rezsek Gabriella; Peresztegi Gáborné; Proventus
Trade Kft.; Slániczné Schmidt Irén; S-NA EURO Kft.
Kínai Bolt; Sulyok Edina; Szabacsi Imre; Szabó
Lászlóné; Szabó Péter; Szabóné Jelen Ildikó; Széles Lajos; Szepesi Tamásné; Szûcs Amália; Tanos
Lászlóné; T-Kopiker Kft.; Trifusz Barnabás; Veresné
Szkocsek Mária; Zsidi Mónika; A Szülõi Munkaközösség tagjai és az általános iskola nevelõi.

MEGSZÜLETETT OVERDOSE ELSÕ MAGYARORSZÁGI KISCSIKÓJA
Megszületett Overdose, a világhírû
magyar versenyló elsõ magyarországi
csikója, tudatta a jó hírt Bérci Balázs, a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ügyvezetõ igazgatója a dióspusztai telephelyen megtartott sajtótájékoztatója
alkalmával február 9-én. Mint megtudtuk, a csikó február 6-án hajnalban jött
a világra. Overdose, a híres angol telivér egy évvel ezelõtt került a dióspusztai ménesbe. Már a nyilvános bemutatásakor beharangozták, hogy a versenylóval fedeztetni kívánnak. A komoly szakmai háttérrel segített párosítási programban Overdose mellé tíz
kancát rendeltek, melybõl egy már
gazdagíthatja a ménes értékes állományát. Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató
elmondta: a kancák kiválasztása korábbi egyedeik teljesítménye alapján is
történik. A kis ménnek First Fast Now a
mamája, ugyancsak kiváló vérvonalú
családból származó ló, melynek ko4
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rábbi csikója is bizonyított már. A magyar csodaló 2014-es szerzõdéses fedeztetési idénye lezárult. Jelenleg
Overdose nincs is a dióspusztai telep-

helyen, noha a ménesbirtok vezetõsége még úgy gondolta, folytathatta volna a fedeztetési programot.
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FELMÉRÉSE

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
nemrég végigjárták a városunkhoz tartozó lakott külterületeket, hogy minél pontosabb információkat kapjanak az ott
élõk lakhelyérõl. A felmérés során Darányi, Ölbõ,
Mihályháza, Kisbábolna, Kajánd, Ritter, Farkaskút és
Csemerháza lakott területeit keresték fel, és így pontos képet kaptak arról, hogy melyik épület lakott, illetve kik élnek
benne.
Erre azért volt szükség, mert így nagyban meggyorsítható a segítségnyújtás, illetve az adományosztás folyamata is.

B URGONYAOSZTÁS

Egy komáromi cég étkezési burgonyát ajánlott fel
adományként városunk szociálisan hátrányos helyzetû
lakosainak.
A mintegy 160 zsákból álló, 4800 kg tömegû adományt a T-Kopiker Kft. kamionja szállította el a cég telephelyérõl Bábolnára, ahol raktározási lehetõséget is biztosított a szállítmánynak.
A településhez tartozó pusztákra, valamint a városon
belül a közmunkások és a tanyagondnok juttatták el a
burgonyát a rászorulókhoz, akik nagyon örültek a felajánlásnak.

P ATKÁNYMENTESÍTÉS

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy a tavalyihoz hasonlóan a településen 2015ben is patkánymentesítést végeztet a Bábolna Bio Kártevõirtó Szolgáltató Kft-vel. A korábbi évben csak meghatározott
területeken történt a rágcsálók irtása, idén azonban városunk egész területére kiterjed e védekezõ tevékenység, beleértve Farkaskút települést is. Az önkormányzat szeretné,
ha bábolnai cégek, vállalkozások is csatlakoznának a programhoz, hiszen csak akkor lehet hatékony a patkánymentesítés, ha a gazdálkodó szervezetek is gondoskodnak a
mentesítésrõl. A mezõgazdasági tevékenységet folytató cégeket egyébként jogszabály is kötelezi erre, melynek végrehajtását az ÁNTSZ rendszeresen ellenõrzi.
A munkálatokat márciusban kezdi meg a cég, majd folyamatos állapotfenntartó tevékenységet végez. Felhívjuk a
tisztelt lakosságot, hogy bejelentéssel élhetnek a hivatal felé, ha kártevõket észlelnek. Erre azért van szükség, hogy a
Bábolna Bio Kft. a fertõzöttségi térképét pontosítani tudja a
jövõbeni célzott intézkedésekre.

I NGYENES

GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS

2015. március 30-án hétfõn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak
adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS
KOSZORÚZÁS BÁBOLNÁN
AZ 1848-AS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE
2015. március 15-én
15:00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond
dr. Horváth Klára polgármester
Anonim Drámacsoport
ünnepi elõadása
Helyszín: Szabadidõközpont
15:45 KOSZORÚZÁS
Helyszín: RÉGI TEMETÕ
Helyszín: HÕSI KAPU
Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMÛ
A Hõsi Kaputól autóbusz indul az emlékmûhöz.

T ÁJÉKOZTATÓ

A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL
Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági
Hivatal elnökének elõterjesztésére az ez évi ülnökválasztást
várhatóan 2015. március 7. és 2015. április 30. közé esõ
idõtartamra tûzi ki.
Magyarország Alaptörvénye értelmében törvény által
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is
részt vesznek az ítélkezésben.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelõen –
az ítélkezés menetében megfelelõ számú ülnököt tudjanak
foglalkoztatni.
A megyei (fõvárosi) közgyûlésre és a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületeire, mint választó szervekre kiemelt feladatot jelent az ülnökválasztás lebonyolítása.
A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselõ-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új
ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
Az ülnökök megválasztásának részleteirõl, jogaikról, kötelezettségeikrõl és illetményük mértékérõl a város honlapján olvashatnak.
www.btv.hu
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AZ

IDEI A CSALÁDTÁMOGATÁSOK ÉVE LESZ

A 2014-es esztendõ is mozgalmas, beruházásokban
gazdag, fejlõdést hozó év volt Bábolna életében. A február 12-ei testületi ülésen a település döntéshozói már a
költségvetésrõl döntöttek, a büdzsé megalkotása azért
fontos mérföldkõ, mert új irányelvek és jövõbemutató
tervek mentén folytatódhat a fejlõdés és a gyarapodás.
Interjúnkban dr. Horváth Klára polgármesterrel beszélgetünk.
– Mit gondol? Hogyan sikerült zárni a tavalyi esztendõt
a beruházások tükrében?
– Az elmúlt év rendkívül sikeres idõszak volt az önkormányzat életében, hiszen jelentõs költségvetéssel gazdálkodva tudtuk beruházásainkat végrehajtani. A legnagyobb
ezekbõl a szeptemberben átadott, új 500 adagos fõzõkonyha-diákétterem létesítése, mely a megye harmadik mintakonyhájaként debütált. Fontos állomás volt a Szabadidõközpontban létrehozott új tekepálya, mely remélhetõleg
hozzájárul tekézõink sikeres szerepléséhez. Felújítottuk az
Ácsi úti bevezetõ útszakaszt a régi temetõ mellett, de látható eredmény a Helytörténeti Gyûjtemény kerítésének felújítása is. Az intézményeinkben is igyekeztünk apróbb fejlesztéseket véghez vinni, a kutyatulajdonosok számára kutyafuttatóval, a gyerekes családoknak pedig a Rózsaerdei úti
játszótér korszerûsítésével kedveztünk. A fiatalok örömére
a BMX pálya mellett testépítõ pálya épült.
– Hogyan alakul az idei költségvetés a számok tükrében? Jut majd újabb fejlesztésekre?
– Sokat dolgoztunk az idei büdzsé megalkotásán. Az intézmények vezetõivel elõzetesen egyeztetéseket bonyolítottunk, a civil szervezetek igényeit is meghallgattuk. Év végén 190 millió forintos megtakarítása volt az önkormányzatnak, a racionális és takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen, így egy jelentõs összeggel egészülhet ki az idei költségvetés, ami így közel 900 millió forintra tehetõ. Az állami normatívák és a beérkezõ állami pénzösszegek sajnos, idén is
csökkentek, mintegy 30-40 millió forinttal kevesebb pénzt
kap Bábolna város önkormányzata. Intézményeink kiegyensúlyozott mûködtetése mellett lehetõségünk lesz kisebb fejlesztésekre, felújításokra, illetve az intézményeinknél bérfejlesztésekre is. Az idei legnagyobb beruházás a
buszvégállomás fejlesztése. A polgármesteri hivatal melletti régi konyhát elbontattuk, a terület rehabilitációja még hátravan, melynek értelmében egy városi park létesülhet, terveink szerint filagóriával, felnõtt játékeszközökkel, illetve
egy szökõkúttal. A sportcsarnok melletti mintegy 5 hektáros
területre egy tanuszodát, és egy nyáron üzemeltethetõ
strandot álmodtunk. A területen található tavat horgásztóvá,
illetve egy másikat záportározóvá alakítunk át, ahová nagyobb esõzések esetén a vizet elvezethetjük.
A tanuszodához kapcsolódva a gyógy- és termálkútjainkból szeretnénk a vizet a sportcsarnok melletti területre vezetni, ezzel megoldva a tanuszoda fûtését. Az intézkedés a
költségtakarékos üzemeltetéséhez is hozzájárulhat. Állami
beruházásban, uniós forrásból talán nyárra létesülhet Bábolnán mentõállomás, a régióba tervezett két mentõállomás egyikeként. Az építési engedélyeztetés már megtörtént, jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
– A helyi vállalkozások szerepe továbbra is fontos a
fejlõdésben? Van tudomása betelepülni szándékozó társaságról?
– A helyi társaságok fontosak számunkra, hiszen bevételünk több mint egyharmadát jelentik a tõlük befolyó adófo6
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rintok. A büdzsé összeállítását megelõzõen a gazdasági
társaságok vezetõinek véleményét is meghallgatjuk. Ösztönzésükre valósult meg például az OSI felé a közvilágítás,
illetve most terveztetjük a Tárkányi út közvilágításának folytatását, mely már akár az idei esztendõben elkészülhet.
Legközelebb a márciusi egyeztetõ fórumon találkozunk a
cégek vezetõivel. Tõlük tudható az is, hogy napjainkban
munkaerõhiány lépett fel, így már más településekrõl is
kénytelenek munkásokat alkalmazni.
A helyi cégeknél idén is várhatóak fejlesztések, melyek
fõként telephelybõvítésekben nyilvánulnak majd meg. Úgy
tudjuk, Nagyigmánd határában, de még Bábolna területén
egy multicég raktárépítést tervez.
– Hogyan alakul a Bérlakás-program?
– Az önkormányzati bérlakásokat egyrészt saját dolgozóinknak adjuk ki szolgálati lakásként, illetve költségelvû bérlakásként, - tehát a piaci viszonyoknak megfelelõ albérleti
díjjal. Ezeket meg kell különböztetnünk azoktól a bérlakásoktól, melyeket a hetes majorba tervezett egy összefogással felállt vállalkozói kör. Õk költségelvû, tehát piaci alapon
mûködõ bérlakásokat szeretnének létrehozni. Információim
szerint az építtetõi kör a kormány által beharangozott kedvezményes kamatozású támogató programra vár. Az önkormányzat már kimérte az építési területet a társaság számára, azonban az eladásuk még nem történt meg. Az önkormányzat szerint szükség van bérlakásokra, ezért is épül a
Béke utcában emelet-ráépítéssel több lakás, illetve a Mészáros úton is szeretnénk bérlakásokat építeni.
– Milyen egyéb változások történtek az elmúlt esztendõben, melyek meghatározzák a város további mûködtetését?
– Májusban a vízi közmûveket átvette tõlünk az ÉDV Zrt.
Az intézményeinknél személyi változások történtek: a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde vezetésében, illetve a mûvelõdési és sportintézményünk is megbízott intézményvezetõvel mûködik.
Komoly változásokat hozott a választás is, hiszen a grémium is jelentõsen átalakult. A testületben a nõk javára billent el a mérleg. Úgy gondolom, a képviselõ-testület tartalmas munkát végez az elõzõ évekhez hasonlóan.
– Milyen intézkedésekben nyilvánul meg, hogy az idei
esztendõ a családtámogatás éve lesz?
– A szociális segélyezési rendszer átalakul március elsejével kormányzati döntés alapján. Nem kapunk annyi normatívát a szociális segélyre, mint korábban, de az önkormányzat továbbra is igyekszik helytállni. A segélyekre saját
bevételeinkbõl, iparûzési adóból fordítunk. Az érintetteket
levélben értesíti majd az önkormányzat. A segélyezés egy
része átkerül a járási hivatal bábolnai kirendeltségéhez, illetve a polgármesteri hivatalban továbbra is Bacsárdi József látja el ezeket a feladatokat. Duplájára nõ az életkezdési támogatás, az újszülöttek családjait egy ajándékcsomaggal is meglepjük. Jelentõs összeget, mintegy 100 millió forintot gondozunk a 200 éves Bábolna Alapítvány berkeiben,
melynek hozadékát minden évben tanulmányi segélyek formájában osztjuk szét. Csatlakoztunk az állami Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez is, illetve szociális támogatási tanulmányi ösztöndíj rendszert is mûködtetünk. Az elsõ lakáshoz jutást segítõ támogatás is újraéledhet a jövõben. Folytatódhat a HPV elleni védõoltás-program
és a ,,Termelj otthon’’ mozgalom is. Természetesen a pusztákon élõk is számíthatnak az önkormányzat támogató segítségére.
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VITUSKA ILDIKÓ A MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNY ÉLÉN

Az új esztendõ a helyi kulturális életben is változást hozott, hiszen a település grémiuma a Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont élére új vezetõt választott Vituska Ildikó személyében. A fiatal, kétgyermekes családanyától – elmondása szerint - nem áll távol a kultúra és a sport világa, a fõvárosban szerzett korábbi újságírói- és
irányítói tapasztalataiból merítve igyekszik gyarapítani a helyi kulturális lehetõségeket. A vezetõi megbízatás a mûvelõdési intézmény élén komoly feladat. Az új vezetõtõl megtudtuk, nemrégiben költöztek Bábolnára, ahol valódi
otthonra találva szeretnék felnevelni két gyermeküket: a három esztendõs Esztert és a hamarosan elsõ életévét
betöltõ kisfiút, Nándort. Vituska Ildikó beavatta szerkesztõségünket: családanyaként is megbirkózik a komoly feladattal, miután férje személyében támogató háttér áll mögötte. Interjúnkban Vituska Ildikóval beszélgettünk.
– Korábban hol, milyen munkakörökben szerezte
hasznosítható tapasztalatait?
– Budapesten vállaltam munkát a fõiskola után 21 évesen. Hamar az írásnál kötöttem ki. Fõként tiniknek szóló zenei magazinokat írtam és szerkesztettem, ám kipróbáltam
magam a napilapok világában is szerkesztõként, valamint
életmódmagazinoknál is. Mikor felfigyeltem rá, hogy megpályázható a Városi Könyvtár, Mûvelõdési-és Sportközpont
igazgatói posztja, akkor még a Popcorn magazin fõszerkesztõje voltam, de már motoszkált a váltás lehetõsége a
fejemben.
– Milyen indíttatásból költözött családjával Bábolnára?
Otthonra találtak itt?
– Férjem már egy éve dolgozott itt Bábolnán, mikor megszületett a döntés, költözünk Budapestrõl. Én már fõként
otthonról dolgoztam, ezért csak heti néhány alkalommal
mentem be a szerkesztõségbe. Kézenfekvõnek tûnt a váltás, hogy alkalmanként inkább én utazzak, mert így több
idõt tölthet együtt a család. És igazából egyikünk sem tudta elképzelni, hogy Budapesten neveljük fel a gyermekeinket. Bábolna, nagyon jó hely az életre. Kedvesek az emberek, és szép is a település, bár nekem picit hiányzik a dombok látványa.
– A mûvelõdés és a sport területe hogyan kapcsolódik
egyéni kompetenciáihoz?
– A mûvelõdés egyértelmû, hiszen az újságírói munkám
mindig a kultúra és a zene területére koncentrálódott. A
Popcorn magazinnál 11 évig dolgoztam folyamatosan. A
sport pedig a másik nagy szerelem az életemben, hiszen
imádok evezni. Sárkányhajóban igazolt voltam a gyõri
Arrabona csapatában, majd az EB után úgy éreztem elfáradtam, mert munka mellett nagyon soknak tûnt a folyamatos edzés és Gyõrbe ingázás Budapestrõl. Ám ahogy befejeztem a versenyszerû sárkányhajózást, jött egy lehetõség,
így a magyar nõi Rafting válogatottban találtam magam, és
ismét edzésrõl edzésre, versenyrõl versenyre rohantam.
2013-ban még bent ültem 4-es ratban Ausztriában a magyar válogatón, ám ez volt az utolsó versenyszerû megmozdulásom. Azóta, már csak szórakozásból kajakozom
vadvízen. Ha tehetjük, akkor nyáron a szabad hétvégéinket
hegyi patakok és kis folyók partján töltjük a családdal.
– Hogyan képzeli el az összetett feladatokat ellátó intézmény jövõjét? Milyen újításokat tervez az egyes területeken?
– Rengeteg tervem van, de a legfontosabb az, hogy szeretném, ha mindenki találna programot magának, hogy ne
unatkozzanak az emberek, és ne kelljen elutazniuk, ha valami érdekeset szeretnének csinálni. Persze csak azt tudjuk
szórakoztatni, aki részt vesz az eseményeinken. Márciusban is több megmozdulásunk lesz. A nõnapi mûsort követõen március 14-én konzolbajnokság lesz a Szabadidõközpontban, 15-én ünnepi megemlékezés és koszorúzás. 21-

én házi sörfõzésre várjuk
mindazokat, akik szeretik a
habos italt és szeretnék elsajátítani a sörfõzés fortélyait.
Március 25-én író-olvasó találkozó lesz Lakatos Leventével. Emellett még tart a
mackókiállítás a Helytörténeti Gyûjteményben, és ugyanitt az emeleti kiállítóban megtekinthetõ a Hailie Selassie
látogatásának 50. évfordulójára készült emlékkiállítás is.
– Hogyan látja Bábolna
kulturális és sportéletét?
– A sportéletben nagyon
jól mûködnek a szakosztályok. A sportcsarnok kihasznált, rengeteg gyerek sportol, bár
mindig mindenen lehet javítani. (Hiszen evezõs sportunk
nincs) A Bábolnai Hölgyek Egyletével már dolgozunk rajta,
hogy a meglévõ adottságokból a legtöbbet kihozzuk. Számíthat a város egy sport hétre a nyár folyamán, amikor talán mindenki talál majd számára izgalmas lehetõséget a
mozgásra.
A kulturális programok közül kiemelném, hogy szeretnék
színházat és mozit a városban. A színházi elõadások elõfutára lesz április 19-én Csákányi Eszter zenés estje, Akit az
Istenek szerettek címmel, majd májusban egy újabb elõadás a Magyarock Dalszínház repertoárjából, szeptembertõl, pedig 4-5 elõadásos bérlettel indítjuk a színházi idényt.
Természetesen, nem csak bérlettel lesznek látogathatók az
elõadások, hanem alkalmi jeggyel is. A mozi már nem
olyan egyszerû, de nem tartom kizártnak, hogy hamarosan
lesznek majd 3D-ben nézhetõ elõadások a mi városunkban
is.
– A hagyományos városi programokban tervez újításokat? Mit tart szem elõtt ezek szervezésekor?
– A városban számos nagyon jó évrõl évre megrendezett
program van, melyeket természetesen célom megtartani.
Fõként ezek köré építettem az éves programot. Az új kezdeményezések mellett ezek bõvítése a tervem. A Kukorica
Fesztiválra szeretnék minõségre is sokat adó elõadókat
meghívni, akik nemcsak a hírnevükre alapoznak, hanem a
jelenben is magas színvonalat képviselnek a színpadon. Hiszem, hogy erre van igény egy olyan településen, ahol mûködik zeneiskola. A zene nagyon kell, attól átalakul a tér
egy barátságos, élhetõ helyszínné.
– Távlati célokban is bõvelkedik?
– Szeretném, ha a város megmozdulna, és este fél 6 után
is látnék az utcán embereket, akik igyekeznek valahová,
sportolni, vagy egy jó koncertre.
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FARSANGI KÖRKÉP – MASKARÁBAN A VÁROS
ALSÓBAN ÉS FELSÕBEN IS
TORTA VOLT A TÉT
Farsangoltak az általános iskola alsós évfolyamai is február 6-án. Az intézmény mûvészeti termében megtartott
mulatságban tánc, játék és tombola várt a nebulókra. A jel-

TÁNCOS, JELMEZES VIGASSÁG
AZ ÓVODÁBAN
Ismét maskarába bújtak a város legfiatalabbjai a Százszorszép Óvodában február 6-án, délelõtt. Az óvodában és
a bölcsõdében is nagy izgalommal várták ezt az alkalmat,
hiszen a farsang, a jelmezes bemutatkozás fontos momentuma az óvodai életnek, mert a vidám ünnepség emléke a
késõbbiekre is elraktározódik. Ráadásul minden gyermek

szeretne kitûnni ilyenkor, így a családokban is nagy a készülõdés: sokan készen vásárolják a maskarát, de sok szülõ varrja, alakítja saját kézzel csemetéje öltözékét. A családi barkácsolás eredményeképpen több, kézzel készült
maskarát is fellelhettünk az aprók mulatságában. Ahogy arra számítani lehetett: a kislányok többsége királykisaszszony, vagy hercegnõi bõrbe bújva csillogó, habos ruhákban páváskodott, a fiúk pedig szívesen öltötték magukra az
ismert mesehõsök jelmezeit. A hagyományokhoz hûen ismét felcsendültek a farsangi mondókák és dalok a játékos
rituálék közben, ezek gyakorlását is már ideje korán igyekeznek begyakorolni, így a mulatságra már nagy az összhang.
Az óvónõk is beöltöztek. A zöld csoportosok komolyan
vették a báli hangulatot, és ellátogattak a szomszédos óvodai szobákba is, vidám menetelésük közben éneküktõl
visszhangzott az óvodai folyosó. A farsangi vigasság végül
tánccal zárult.
8
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mezes felvonulást megelõzõen mûsort adtak az Anonim
Drámacsoport tagjai. A jelmezversenyt az 1.a osztályosok
nyerték, sorsolás útján. A fõdíj egy torta volt, amit örömmel
vettek át az iskola legkisebbjei. A gyerekek vidám tréfás játékokban vehettek részt, és természetesen a tombolahúzás
és az áhított nyeremények sem maradtak el.
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FARSANGI KÖRKÉP – MASKARÁBAN A VÁROS
A felsõsök február 13-án ünnepeltek. Farsangjukat ismét
vidám hangulatú osztályprodukciók tarkították. A Bábolnai
Általános Iskola mûvészeti termében megtartott hagyományos vigasságon már nem a megszokott jelmezes felvonulásra számíthattunk. A fiatalok inkább a mindennapokból
merített, televíziós mûsorokból és video-klipekbõl,
videómegosztó oldalakon látható vicces felvételekbõl
adaptált mûsorszámokkal nevettették egymást és tanáraikat.
Az össztáncokkal záródó mûsorokat követõen egy kalapból sorsolták ki a szerencsés 7.A osztályosokat, akik a farsangi torta nyerteseként ünnepelhettek az iskolai bál alkalmával.

NEVETTETÕ MASKARÁKBAN
A SZÉPKORÚAK
Idén is terített asztal mellett, a Szabadidõközpontban farsangoltak a helyi nyugdíjasok február 19-én. A rendezvényre ezúttal móri barátaikat is meginvitálták az Idõsek Klubjának tagjai, így valóban „telt házzal” ünnepeltek a helyi
nyugdíjasok. A megjelenteket Berkesné Szûcs Ágnes intéz-

JELMEZBEN RÚGTÁK A LABDÁT
Kitartó küzdelem, önfeledt játék, harsány cselek és jelmezbe búj kisördögök, lufi és trombitaszó. Talán, így jellemezhetnénk legtalálóbban az óvodásoknak szervezett farsangi fociedzést, amit Szilágyi Ágnes szervezésének és az
érintett szülõk összefogásának köszönhetnek a város legkisebb labdarúgó-palántái. Az alkalomnak a sportcsarnok
adott otthont február 20-án, délután. Az ovis focisták farsangján a meccset jóízû falatozás zárta.

PETTKÓS FARSANG LOVAKKAL

ményvezetõ köszöntötte, majd a kikapcsoló szórakozás reményében nyitotta meg a télbúcsúztató bált. A télûzõ vidám
alkalommal az Idõsek Klubjának tagjai mûsoroztak, megtartva korábbi jó szokásukat. Produkciójukat egy képzeletbeli focipályára szánták, ahol pomponlányok bõrébe bújva,
üde frissességgel buzdították a régi, közkedvelt sláger
éneklésére a jelenlévõket. A hajrázó tánckar produkciójának visszhangjaként ugyan a gólok elmaradtak, de a mûsorért járó taps annál hangosabban szólt.
A télbúcsúztatót a város polgármestere, dr. Horváth Klára
is megtisztelte, aki örömét fejezte ki, amiért a helyi szépkorúak éltek a szórakozás lehetõségével, és megköszönte az
Alapszolgáltatási Központ munkatársainak szervezõ munkáját. A köszöntõk után nem maradt el a szokásos jelmezes
bevonulás sem, mely bálhoz illõ, fergeteges hangulatot teremtett az ünneplõk körében. A nyugdíjasok télûzõ bálja végül tánccal folytatódott.

Másodszor tartottak jelmezes farsangot a bábolnai lovas
iskolában, melyen a tanulók mellett a pedagógusok is maskarába bújva vettek részt. A tavalyi évben Ölbõn rendezték
a mulatságot, idén azonban az idõjárás nem tette lehetõvé
a szabadtéri programot, így a fedeles lovardában állt a bál.
A programokat a lovas szaktanárok szervezték, melyen
meglepetésként vártak mindenkire. A program tartalmazott
többek között ügyességi lovaglást, gyorsasági versenyt, ló
felszerszámozást, talicskában tolást és fánkevést lóháton. A
diákok nagyon kreatívan hajtották végre a feladatokat, számos jelmezt felvonultattak. A délután szervezõje és lebonyolítója Szikszai Zoltánné igazgatóhelyettes volt, aki ördögjelmezbe bújva látta el porondmesteri feladatait. A délután folyamán a tanári kar egy meglepetéssel készült diákjai számára, majd az eseményt diszkóval zárták.
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ERDÕ MELLETT...

Mindenki ismeri ezt az éneket, mely úgy folytatódik: nem
jó lakni, mert sok fát kell hasogatni…
Igen, ez igaz is lehet, mert nem volt könnyû erdõ mellett
lakni korábban sem, de amirõl a nóta szól, az csak egy – a
rím kedvéért is kerekített – vidám szöveg. Dolgozni mindig
kellett, mikor kevesebbet, mikor többet, könnyebbet vagy
nehezebbet, kinek-kinek mit hozott sorsa.
De az erdõkben szeretünk kirándulni is, túrázni, hûsölni,
feltöltõdni, esetleg sportolni, az egészség megõrzésének
és a betegségekbõl gyógyuló emberiségnek ma is elismert
színterei az erdei szállodák, klinikák, gyógyüdülõk és szanatóriumok.
Bábolna városának is vannak erdõi, ahogyan valamikor a
település nagyvállalatának, a Mezõgazdasági Kombinátnak
is voltak. Elõbbieket részben saját erõbõl telepítette, de
utóbbitól is kapott, amikor a nagyüzem érdekei vagy helyzete úgy kívánta.
A közel kétezer hektár erdõterület a Vértesi Erdõgazdaság Zrt.-hez került, mely szakmailag indokolt volt, a vállalat
adottságaiban is megfelelt a vagyonkezelõ döntésének.
Bábolna város Önkormányzata mintegy 30 hektárnyi erdejét a jó gazda gondosságával kezelte mindig, hiszen egyrészt az Erdészeti Hatóság erre kötelezte, másrészt a bábolnai emberek és a képviselõ-testület is sajátjaként tekintett az emberöltõkön átnyúló vagyonra.
Az erdõk gazdasági céljaikat tekintve különfélék lehetnek. Bábolnának is vannak pl. mûtárgyvédelmi célból ültetett erdõrészletei, mely a telepítés éveiben még megvalósíthatónak vélt szabadidõpark épületeit volt hivatott védeni.
Vannak olyan erdei is, melyek telepítésekor az erdészek
úgy gondolták, az uralkodó szélirányra merõlegesen ültetett erdõterületek védik a település házait, kertjeit, egy fajta

AMI A ,,KISALFÖLD’’
KÉT CIKKÉBÕL KIMARADT
A „Kisalföld” címû napilap februári számaiban két cikk
is megjelent, mely bábolnai családokat mutatott be szociális elesettségüket, rászorultságukat kiemelve. Az írások elsõsorban mindennapi megélhetési nehézségeikre,
családi gondjaikra, a munkalehetõségek hiányára fókuszáltak. Városunk önkormányzata nehezményezte tartalmukat, hiszen a cikkek nem említik azokat a segítségeket, adományokat, melyekkel rendszeresen támogatják
az említett családokat.
Az önkormányzat intézménye, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ ismeri és segíti a rászorulókat, hiszen ez
a feladata. Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõtõl
megtudtuk, mindkét családról rendszeresen gondoskodnak, segítettek nekik építõanyaggal felújítani, bútorokkal berendezni lakásukat, rendszeresen részesülnek
a Magyar Élelmiszerbank csomagjaiból, karácsony elõtt
pedig õk és gyermekeik is ruhanemût, játékokat kaptak,
de az önkormányzat is rendszeresen segíti õket szociális segéllyel, tûzifával.
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zöld falként, mintegy bekeretezik Bábolnát minden oldalról.
Az elképzelés jó volt, megállta helyét az eltelt idõben!
Csak hát – az erdõk is megnõnek, korosodnak, nevelni,
ápolni és gondozni szükséges õket.
Ha elérnek abba a korba, amikor létük már balesetveszélyes is lehet az arra járó emberekre nézve, vagy a fa már
nem hoz hasznot, vagyis nem fizeti vissza azt a befektetett
tõkét, melyre számítunk, akkor bizony ki kell vágni. Erre is
vannak szakmai elõírások, amiket az Erdészeti Hatóság szigorúan be is tartat annak érdekében, hogy az erdõvagyon
szakszerû kezelése ne szenvedjen csorbát.
A város északi oldalán álló illetve az ácsi út melletti állományok megérettek a kivágásra. Lehetne akár az egész erdõterületet tarra vágni, de akkor nem töltené be célját, nem
védené a házakat, kerteket a szél tombolása ellen semmi.
Ezért úgy tervezi az Önkormányzat, hogy a szakmai elvárásoknak is megfelelõ módon, betartva az erdõtervi elõírásokat, csak olyan mértékben vágja ki az erdõket, melynek lábon maradó része biztosítja a szélvédelmet a felújítás idõszakában is. Amikor a kivágott fák helyére ültetett fák már
megnõttek, levágatja a korábbról fennmaradt részeket, így
a fával borítottság folyamatosan biztosított lesz.
Nem mindegy, hogy a településen megszokott és elfogadott kép radikálisan megváltozik, vagy állandónak hat. Ezzel a rész-területû fakitermeléssel és erdõfelújítással az állandóság látványa is biztosított!
Erdõ nélkül nem képzelhetõ el Bábolna.
Bábolna Város Önkormányzata következetesen és elõrelátóan kezeli és fejleszti fásított, parkosított területeit. Ápolt
közterületeirõl is híres Bábolna, munkájukra, környezetükre
igényes lakói saját portájuk szépítésére is sokat áldoztak
korábban is, ma is.
Tartsák meg ezt a jó szokásukat!
LP

REKORD MÉRETÛ SZÁLLÍTMÁNY
VÁROSUNK ÚTJAIN

Hazánk történetének eddigi legnagyobb közúti szállítmánya haladt át Bábolnán március elsején éjszaka, mely
Gönyûrõl indult útnak Pétfürdõ úticéllal. A három éjszakára
tervezett mûvelethez a helyi önkormányzat is adott útvonalengedélyt. Az útvonalon különleges intézkedésként lekapcsolták például a légvezeték-hálózatot, a körforgalomban
egy lámpaoszlopot és néhány közúti táblát is kivettek.
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MÁRCIUSTÓL JÖHETNEK AZ ÚJ UNIÓS PÁLYÁZATOK
Pályázatok szempontjából meglehetõsen ínséges idõszak érhet véget
márciusban, hiszen az új hétéves pályázati idõszakra vonatkozóan az Európai Bizottság 10-bõl már 6 magyar
operatív programhoz megadta a jóváhagyását. Így összesen 6700 milliárd
forintnyi uniós támogatás lehívása elõtt
nyílt meg az út, melyen belül a vállalkozások számára a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program) 2733 milliárd forintos kerettel
áll majd rendelkezésre.
A különbözõ területfejlesztési, környezetvédelmi és egyéb programok
mellett a támogatás jelentõs hányadát
a gazdaság élénkítésére és munkahelyteremtésre kívánják felhasználni.
Mindez azért is kiemelten fontos, hiszen az elmúlt években a beruházások
közel 90%-a ezekbõl az uniós forrásokból valósult meg, a hazai vállalko-

zások pedig fejlesztéseiket egyértelmûen a pályázati lehetõségekhez próbálták eddig is igazítani.
És hogy milyen változásokra számíthatnak a vállalkozások 2015ben?
• Számos eltérõ, a növekedést és
fejlõdést szolgáló pályázat lesz elérhetõ a vállalkozások számára, mint például a kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzése, a termelési kapacitások bõvítése és természetesen a munkahelyteremtést elõsegítõ beruházások támogatása.
• Az új elektronikus pályázási rend
segítségével várhatóan gyorsabb és
egyszerûbb lesz a pályázatok beadásának és elbírálásának folyamata.
• Immár a különbözõ pályázati forrásoknál is egységes és egyforma eljárásrendre számíthatnak a pályázatok
beadásánál.

• Csökkenõ pályázati költségek várhatóak a kevesebb igényelt dokumentum, illetve egyszerûbb jogi és mûszaki feltételek miatt.
• Új, a pályázók helyzetét lényegesen megkönnyítõ változás, hogy az
önerõre már nem a pályázat megkezdésénél lesz szükség, hanem csak késõbb kell saját erõbõl finanszírozni a
projekt bizonyos részét, amikor az már
termelõ tevékenységet végez.
A gazdaságfejlesztés mellett területés településfejlesztésre további 1231
milliárd forint, Közép-Magyarország
fejlesztésére 288 milliárd forint, közlekedésfejlesztésre 1215 milliárd forint,
valamint a környezeti és energiahatékonysági programokra csaknem 1200
milliárd forint áll majd rendelkezésre,
míg a fennmaradó programok elfogadására a következõ hetek folyamán
számíthatunk.

TÁJÉKOZTATÁS FAKIVÁGÁSRÓL Bábolna Város Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen a
Mészáros úttal párhuzamosan futó kerékpárút mellett, a Mezõ utca és a Marek J. utca közötti szakaszon 6 db nyárfa
kivágását végzi március hónapban. A munkavégzés ideje alatt a kerékpárút lezárásra kerül, a Mészáros úton pedig
szakaszos forgalomkorlátozás várható. A fakivágás tervezett idõpontja: 2015. március 11-18.
Kérjük a lakosság megértését és együttmûködését a munkálatok során.
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó! Az e havi rovat apropóját az adja, hogy 1817. március 2-án született Arany János Nagyszalontán.

Arany és Petõfi barátsága közismert, de arról már kevesebben tudnak, hogy Tompa Mihállyal együtt õk alkották a költõi triászt, és honosították meg a népiességet irodalmunkban. Arany és Tompa azonban sokáig személyesen nem is
ismerték egymást. S hogyan történt az elsõ személyes találkozás? Megtudhatják a következõ írásból!
Veresné Szkocsek Mária

DR. BÁRDOS JÓZSEF:

ARANY

ÉS

Tudnivaló, hogy a Petõfi – Arany –
Tompa költõ hármas még 1847-48-ban
alakult ki, de csak Petõfi kötötte össze
õket, meg a levelezés. Arany és Tompa
személyesen nem ismerték egymást.
Amikor aztán Tompa az ötvenes évek
elején el tudott menni Nagykõrösre,
nem írta meg Aranynak, a látogatást
meglepetésnek szánta.
Képzelhetõ, mit gondolt Arany János, amikor beállított hozzá egy vadidegen ember azzal, hogy már bocsánat, de erre járt, és gondolta, megnézi,
hogy néz ki egy eleven költõ.
Aranyékhoz könnyû volt bejutni:
gyakori volt a vendég, a gyerekek nyitották a kaput, s ha a költõt kereste valaki, hát betessékelték.
Persze Arany éppen boldog nem lehetett. Jön egy vendég, és rákezdi,
hogy látott õ már másik költõt is, azt a
szerencsétlen sorsú sihedert, a Petõfi
Sándort.
– Igazán? – kérdezhette volna Arany.

TOMPA

– Úgy bizony – mondta az idegen. –
Hogy az milyen jókedvû volt mindig!
Nem úgy, mint errefelé a népek. De ha
már itt vagyok, szeretném látni azt a híres Arany Jánost. A tekéntetes úr volna
az? Hozzá van szerencsém?
– Nem szerencse ez – mondhatta
Arany, mert hát neki nem látszott nagy
szerencsének.
– Ó, tekéntetes úr! De örûlök! Leülhetek kissé?
– Csak tessék, ha jobb dolga nincsen az úrnak – mondta Arany.
– Nagy dolog a költészet! Mert hát
én tudom azt! Magam is szoktam néha
napján verseket írni.
– Igen? – kérdezte Arany.
– Véletlenül most is van nálam egy
kis füzetnyi – mondta az idegen. – Ha
fölolvasnék belõle, nem untatnám?
Nem restellené meghallgatni a tekéntetes úr. – Képzelhetni, Arany milyen
képet vághatott erre. Isten mentsen a
fûzfapoétáktól! – Na igen, igyekszik az

BÁBOLNAI

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Március 25-én szerdán az Aktus, a Bomlás, a LoveClub és a Barbibébi címû regények Aranykönyv díjas szerzõjével,
Lakatos Leventével.
Az eseményen Levente mesél, kérdésekre
válaszol és dedikál.
Olvasásra fel! Legyél ott Te is az író-olvasó
találkozón!
Az esemény helyszíne:
Általános Iskola Mûvészeti terem, Bábolna, Toldi M. u. 24.
Te olvastad már Lakatos Levente Aktus címû könyvét? Ne maradj le! S
ha kérdésed merülne fel, magától az írótól kérdezheted meg március
25-én (szerdán) 17 órakor a Bábolnai Általános Iskola mûvészeti termében! Olvasásra fel! Legyél ott Te is az író-olvasó találkozón!
12 www.btv.hu

ember… – folytatta a vendég. – Itt-ott
egy-két mûvecském ki is nyomattatott
immár. Persze csak álnév alatt.
– Derék – mondhatta Arany.
– Antológiákban. Mint a Remény,
meg a Losonci Phoenix. Ahol a tekéntetes úrnak is jelentek meg versei. Ha
talán felfigyelt rá a tekéntetes úr…
– Bizonyosan… Miért is ne… – gondolhatta Arany. – Álnéven?
– Úgy, úgy. Csakis álnév alatt – így
az idegen.
– És mi légyen az az álnév? – kérdezte végül kényszeredetten Arany János.
– Hát – Tompa Mihály!
Volt aztán nagy nevetés! S késõbb a
tanártársakkal együtt is nagyot kacagtak a jól sikerült tréfán.
Hogy tényleg így találkoztak-e elõször?
Így mesélte Tompa, így tartja az
anekdota. Így kellett lennie. Mert ebbõl
a történetbõl még ma is lehet érezni a
mosolyt. Tompa nevetését, meg Arany
hunyorintását. És egy ilyen hunyorintás maga a halhatatlanság.
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AKI VERSSEL FOGLALKOZIK, AZ NEM LESZ GONOSZTEVÕ
Gáti Oszkár, Jászai Mari-díjas színész, híres szinkronszínész értékelte a bábolnai lovasiskolában megtartott szavalóverseny elõadásait. A megmérettetésen tíz tanuló indult.
Körmendi Csaba iskolaigazgató a különleges irodalmi esemény kapcsán azt magyarázta: házi szavalóversenyük lényege nem a versenyhelyzet megteremtése volt, sokkal inkább az, hogy ösztönözzék tanulóikat, serkentsék szavalókedvüket. A versek szeretete nem köthetõ korosztályhoz,
sokkal inkább a lelki befogadás kérdése, hangsúlyozta az
igazgató, aki hozzátette: a felkészülésben minden segítséget megadtak a pedagógusok, de a mûveket alapvetõen a
diákok választották. Körmendi Csaba elégedetten beszélt a
szavalók teljesítményérõl, véleménye szerint, sokuk mûválasztása is kedvezõ eredményt hozott. Az elsõ helyet Körmendi Bettina szerezte meg, második Pánczél Petra, harmadik Rózsavölgyi Vivien lett. A tárgyjutalom mellett õk elnyerték a továbbjutás lehetõségét is, így Komáromban és
Gyõrben is bizonyíthatnak majd versmondásukkal.
Gáti Oszkár színmûvész szívesen vállalta a nemes feladatot, hogy a zsûri elnöke legyen. Mint hangsúlyozta, a vers a
léleknek kell, hogy épülhessen.
– Aki a verssel foglalkozik, az nem lesz gonosztevõ. A
vers olyan lelket ad és olyan lelkiállapotot hoz létre, hogy a
gonosz gondolatok kikerülnek- magyarázta a színész, aki a
szavalókat arra bíztatta, hogy saját nemükkel azonos szerzõ mûvét válasszák. A bábolnai lovasiskolás lányoknak is

A ZENEISKOLA TANÁRAI
KONCERTEZTEK

„Húsz év, húsz koncert”, e mottóval ünnepli fennállásnak
immár két évtizedes évfordulóját a bábolnai mûvészeti intézmény.
Február 20-án a zeneiskola tanárai adtak jubileumi koncertet az általános iskola mûvészeti termében. Ez az alkalom immár a nyolcadik volt a sorban, hiszen az évforduló
kapcsán rendezvénysorozattal ünnepelnek. A korábbi alkalmak közt muzsikáltak már zeneiskolás növendékeik,
Ácson pedig a pénzásási sportcsarnokban a zeneiskolától
elválaszthatatlanul mûködõ Ritmus Koncert Fúvószenekar
adott nagy volumenû, évindító koncertet.
Bánfi Csaba, az intézmény vezetõje elmondta: az évforduló kapcsán szervezett tanári koncert hozzájárult ahhoz,
hogy pedagógusi körük példát mutathasson zenei növendékeiknek, miközben saját zeneiségüket is megélhették.
Ezúttal a könnyedebb mûfaj is helyet kapott a repertoárban. A zenei élményt tovább gazdagítva a zeneiskola berkeiben Ácson tanító mûvésztanár: Bazsóné Nagy Mariann
képzõmûvészeti kiállítását is megtekinthették a jelenlévõk.
A mûvészeti iskola jubileumi rendezvénysorozata március 5-én tavaszi növendékhangversennyel folytatódik.

azt tanácsolta, hogy a férfi-klasszikusok helyett inkább nõiverseket olvassanak és prezentáljanak. Gáti Oszkár elmondta, a szavalóversenyek lényege nem az elõadásmódon múlik, hiszen a szavalók nem színészek. Szerinte, sokkal inkább a vers szépségének, mondanivalójának, mélyebb tartalmának átadása a hangsúlyosabb. A színész véleménye szerint, e mellett a megmérettetés ösztönzõ hatása is fontos momentum egy ilyen alkalommal, és az élet
egyéb történéseiben egyaránt.

OTTHON MELEGE
PROGRAM
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium február végén jelentette meg az Otthon Melege Program társasház-felújítási alprogramjának tájékoztatóját.
Ez alapján társasháznak vagy lakásszövetkezetnek minõsülõ gazdasági szervezetek nyújthatnak be pályázatot
komplex épületenergetikai korszerûsítést célzó beruházások támogatására 2015. április 30-tól. A pályázat keretében
a minimum 5, de legfeljebb 60 lakásos, 1946 után épült,
2006. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkezõ, távfûtéssel, házközponti fûtéssel vagy lakásonkénti
egyedi fûtéssel rendelkezõ lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.
Az elnyerhetõ támogatás mértéke nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50 százalékát, számítása pedig
a megtakarított széndioxid mennyiségéhez kötött. Ez az
energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított
széndioxid egység után 750-950 forintot tesz ki a megvalósítandó fejlesztéstõl függõen.
Az alprogramban rendelkezésre álló bruttó 10 milliárd forint forrás elosztása régiónként történik, de szükség esetén
a régiók közötti forrás átcsoportosítására lehetõség van.
Fontos tudni, hogy a pályázatot kizárólag elektronikus
úton, a pályázati portálon keresztül, 2015. április 30-tól a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatják be az
ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ társasházak, lakásszövetkezetek.
További részletek és a pályázat feltételei megtalálhatóan
a minisztérium, illetve a kormany.hu honlapon is.
www.btv.hu
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SÓSZOBA AZ ÓVODÁBAN
Néhány évvel ezelõtt a Bábolnai Óvodában a fõzõkonyha
megszûnésével helyiségek szabadultak fel, melyek egyikében az óvodapedagógusok ötlete alapján egy sószobát
alakítottak ki. A sóval teli szobában a sótéglákon,
sóhomokozón kívül számos játék helyet kapott, melyekkel
elõszeretettel játszanak az intézmény gyermekei. A sószoba egészségre gyakorolt pozitív hatásai bizonyítottak, így a
szülõk is támogatják, hogy gyermekeik részt vegyenek egyegy ilyen foglalkozáson. A szoba kialakításában fontos szerepet játszott a 2011-es Katalin-bál, melynek bevétele volt
az alapja az alternatív lehetõségnek. A sószoba kihasználtsága azóta is maximális. A sóterápia hatása játék közben
még intenzívebb, miután a só mozgatása közben sószemcsék szabadulnak fel, melyek megkötik a levegõnek a károsanyag-tartalmát, és ezáltal tisztítják a levegõt. Ez jótékony hatással van akár a hörgõtágulatokra, az allergiára,
valamint immunerõsítõ hatással is bír.

A délutáni órákban felszabadul a helyiség, így szívesen látják az érdeklõdõket, felnõtteket, gyermekeket
egyaránt 500 forint óradíj megfizetése ellenében, elõzetes idõpont-egyeztetés alapján, melyrõl az intézmény
telefonszámán (34/369-030) lehet érdeklõdni.

TAVASZ A TÉLBEN…
A Mérföldkõ Turisztikai Csoport Télutó havára tervezett aktuális (február
14) kirándulásán 26 fõ túratárssal közösen kerestük fel a fõváros látképét
nagyban és jelentõsen meghatározó
Gellért-hegy látnivalóit. Az utazás vasúton, metrón és villamoson történt
(már ez is élmény volt többünk esetében, hiszen a ma embere szinte már
mindenhova gépkocsival közlekedik!)
Az idõjárás több mint kegyes volt, mivel február közepét meghazudtolóan
+ 10 fok körüli hõmérséklet, abszolút
szélcsendes, ragyogó napsütés volt
végig jellemzõ az egész napra!
A Sziklatemplom megkapóan kegyes látnivalói után több ezer lépéssel
fellépcsõztünk a Szabadság-szoborhoz, ahol hosszasan gyönyörködtünk
a fõváros panorámájában! Külön büszkeséggel töltött el minket az is, hogy a
körülöttünk álmélkodó
külföldiek sokaságán
szintúgy lemérhettük
Budapest szépségét a
kanyargó Dunával és
az innen belátható
pompás hidakkal! A
leballagást követõen a
Budai Várat „támadtuk„ meg (persze, a
középkor törökjeivel
ellentétben igénybe
véve a lift kényelmét!)
A vár nevezetességeit
megtekintve (köztük a
Köztársasági Elnöki
rezidenciánál végrehajtott õrségváltást is)
14 www.btv.hu

ráérõs séta közben kétfelé vált a csoportunk: voltak, akik a Szikla Kórházat,
voltak, akik a Labirintus izgalmasan
borzongató sötétségét választották.
Találkozva, már együtt bandukoltunk a pár hónapja felújított Várbazár
sétányain: gyönyörködve az akkori várospolitikusok (irigylendõ és a maiaknak ajánlva követendõ) nagyvonalúságán, illetve a tervezõ, Ybl Miklós zsenialitásán!
A Kelenföldi pályaudvarról induló vonatunk kényelmes és fûtött vagonjában jólesõen pihenve szívesen gondoltunk vissza a látottakra.
Külön köszönet illeti a csoport vezetõjét, Bierbauer Magdikát, aki lázas betegsége ellenére mindent elkövetett a
túra sikere érdekében!
Katona László

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Soproni-hegység
Idõpont: március 21 (szombat)
Program: 1. Túra a Ciklámen Tanösvényen (8,6 km) Lõvérek - Károlymagaslat – Hét bükkfa – Földvár Várhely-kilátó – Kertváros. 2.
Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor megtekintése. 3. Szabadon
választható program: Mária Magdolna templom, és Hõsi temetõ
Indulás: 7.30 órakor a Kardirex elõl,
várható hazaérkezés 19 óra körül
Költségek: kb. 2500 Ft/fõ buszköltség + csoportos belépõk 200 +
500 Ft/fõ
Megbeszélés és jelentkezés
1000 Ft/fõ elõleg befizetésével
március 18-án (szerda) 17 órakor
a Városi Könyvtárban
Bierbauer Imréné és Bihari Gábor
szervezõknél.
Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu
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TEGYÜK RENDBE AZ ÁRKOKAT, TARTSUK KARBAN AZ ÚT MENTI FÁKAT!
Ismét csapadékos tél van mögöttünk, mely jórészt esõ formájában hullott, jelentõsen megnövelve a talaj vízszintjét. Az árkokban, csapadékelvezetõkben ilyenkor felhalmozódhat a hordalék, a gaz, a fû, ami egy hirtelen esõzést követõen hatalmas dugókat okoz.
Ezek megakadályozzák a víz elfolyását, így az behatolhat lakásokba, pincékbe, adott esetben komoly károkat
okozva. Ezért fontos feladat, hogy a

házak elõtt húzódó árkokat rendszeresen tisztítsák az ingatlanok tulajdonosai, ezzel elkerülve, hogy maguknak,
szomszédaiknak bosszúságot, anyagi
kárt okozzanak. Idõnként saját magunk is segíthetünk a megelõzés erejével.
Itt az ideje, az ingatlanok elõtt álló
fák ágainak ritkítására is. Fõként ott
fontos ezt elvégezni, ahol áram, vagy

kommunikációs vezetékek haladnak.
Ha a fák ágai benövik a kábeleket, saját erejüknél fogva, de szél esetén hatványozottan szakíthatják el azokat,
áramszünetet, telefon, internet és televízió vételi kimaradást okozhatnak. A
fák lombosodás elõtt még könnyebben elvégezhetõk ezek a munkálatok,
melyekre az áramszolgáltató is rendszeresen felhívja a figyelmet.

KERESÕKUTYÁK TALÁLTAK RÁ

ÚJ RENDÕRAUTÓK AZ UTAKON

A BÁBOLNAI FÉRFIRA

37 gépjármûvel gazdagodott a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság. Ezek a jármûvek megyeszerte
teljesítenek majd szolgálatot. Komárom négy új autót kapott, így gépjármûparkjában a kapitányság autóinak száma
tizenkettõre emelkedett. A Komárom-Esztergom Megyei
Rendõr-fõkapitányságon a napokban tartottak sajtótájékoztatót, ahol az új gépjármûveket is felsorakoztatták. Múlt év
decemberében a rendõr-fõkapitányságnak 122 gépjármûve
volt, ezek egy részét a lízingszerzõdés lejárta után vissza
kellett adni. Most 37 új autó került a szervhez, így a gépállomány jelenleg 148 autóból áll – részletezte a beszerzést
Farkas Gábor rendõr ezredes, megyei fõkapitány. A megyébe került autók közül 14 civil, míg 23 rendõri feladatokat lát
el, tehát az ügyintézés során használják majd õket. Komáromba négy új gépkocsi került, ebbõl kettõ már szolgálatba
állt. A jármûveket a nyomozói munka során, baleseti helyszíneléseknél, és járõrszolgálati feladatoknál használják.

A Komáromi Rendõrkapitányság eltûntként keresett egy
61 éves bábolnai férfit, akire március elsején holtan találtak,
tudható a megyei rendõrfõkapitányság sajtóosztályának hivatalos állásfoglalásából. „A rendõrség február 28-án kapott bejelentést arról, hogy a keresett személy aznap 15 óra
körüli idõben otthonából eltávozott. A Komáromi Rendõrkapitányság a férfi felkutatására keresést szervezett, melybe a
helyi polgárõröket és a polgári védelmi szolgálat keresõ kutyás szolgálatát is bevonta. A férfit március 1-jén találták
meg a rendõrök, halálának körülményeit a Komáromi Rendõrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretén belül
vizsgálja”. A helyszínt a Tatabányai Polgári Védelmi Kutató-,
Mentõ Szolgálat munkatársai keresõkutyákkal pásztázták
át, tõlük tudható, hogy munkájukban a keresés során nagyban segítettek a város térfigyelõ kamerái.

VÁLTOZÁS A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖKBEN!
Tisztelt Állampolgárok!
A járási hivatalok kialakításának egyik legfontosabb célja,
az önkormányzati és államigazgatási feladatok szétválasztása.
Újabb jelentõs állomásához érkeztünk, mivel a meghirdetett integráció következtében 2015. március 1-jétõl a járási
hivatalok hatáskörébe került a szociális igazgatási feladatok
közül az aktív korúak ellátása. Ebbe a körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, valamint a rendszeres
szociális segély helyébe lépõ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A hatáskör változással kapcsolatosan az érintett ügyfeleknek nincs tennivalója.
A folyamatban lévõ ügyekben a járási hivatal dolgozói átveszik az ügyiratot a jegyzõktõl és tovább az eljárás már a
járási hivatalban folytatódik.
Az új igények felvételénél sem jelentkezik plusz feladat az
ügyfelek számára, sõt az alábbiak szerint egyszerûsíteni és
gyorsítani kívánjuk az ügymenetet.

A kérelem benyújtására két lehetõség van:
1.) A Komáromi Munkaügyi Kirendeltségen a regisztráció
alkalmával is be lehet nyújtani foglalkozást helyettesítõ támogatásra az igényt. A kérelmezõk segítséget kapnak az
ottani kollégáktól.
2.) Másik lehetséges út a Komáromi Járási Hivatal Bábolnai Kirendeltségén (Bábolna, Jókai u. 12.) lévõ kollégánk
felkeresése, aki szintén segít a kérelem kitöltésében.
Tájékoztatom azokat a pénzbeli szociális ellátásban részesülõ ügyfeleinket, akiknek nincs bankszámla száma,
hogy ellátásukat áprilistól postán keresztül fogják megkapni, mert házi pénztári kifizetésre március 1-jétõl nincs lehetõségünk.
Tisztelt Bábolnai Polgárok!
Bízom abban, hogy az integráció végrehajtásával hozott
döntéseink egyszerûsíteni fogják az ügyintézést és egyre
kevesebb utánjárást igényel Önöktõl.

VESZÉLYES ÁLLAT BELTERÜLETI KILÖVÉSE
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bábolna Város Önkormányzat polgármesterének kérelmére, a
Komáromi Rendõrkapitányság engedélyével Liszkai László (tel.: 30/511-32-96) vadász engedélyt kapott Bábolna Város közigazgatási területén kószáló róka elejtésére. Az engedély alapján az elejtésre 2015. február 27. és
2015. június 30. között kerülhet sor. Kérjük a lakosság türelmét és megértését!
www.btv.hu
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PÁLYÁZAT

Bábolna Város Önkormányzata
pályázatot hirdet tanulmányi segélyre
közép, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.

BÁBOLNAI FÓRUM

MÁRCIUSI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
Március 17.
Talpmasszázs

Pályázati feltételek:
> Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
> Állandó bábolnai lakos.
> Szociális rászorultság.
> Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag.
> 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 jövedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a
támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:
2015. március 12. (csütörtök)
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2015. márciusi ülésén bírálja el.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ feladatai közé
tartozik a lakosság számára különbözõ segítõ szolgáltatások nyújtása, amiket térítésmentesen vehetnek igénybe az érdeklõdõk. Ilyen az évek óta mûködõ jogi, illetve
pszichológiai tanácsadás is, melyekre növekvõ igény
mutatkozik.
A pszichológus a lelki bajok kezelõje, aki elsõsorban
a pszichoterápia módszerével gyógyít. Bárki kerülhet
olyan nehéz helyzetbe, amikor a magánéleti vagy munkahelyi problémák megoldásához szakember segítségét
kéri. A terapeutát – az orvosokhoz hasonlóan – titoktartás köti, így teljes bizalommal fordulhatnak hozzá.
Minden életkornak megvannak a maga nehézségei.
Az iskolai, illetve óvodai pedagógusok javaslatára gyermekek is felkereshetik a szakembert, aki a magatartási,
beilleszkedési, vagy akár serdülõkori problémák megoldásában nyújt tanácsot, segítséget a gyermeknek és
szüleinek. Felnõttkorban az egyéni problémák már jobban különválaszthatóak a családi nehézségektõl.
A terápia akkor bizonyul hatásosnak, ha az adott
probléma valóban megoldódott, és sem a szakember,
sem pedig a páciens nem érzi szükségét az újabb beszélgetéseknek.
Városunkban a szolgáltatás maximális kihasználtságú, várólistás. Ezért idén a tavalyi idõszaktól eltérõen
már nem heti kettõ, hanem heti négy órában vehetõ
igénybe a pszichológiai tanácsadás az Alapszolgáltatási
Központ épületében.
16 www.btv.hu

Március 24.
Dédanyáink praktikái
Március 31.
Húsvéti tojásfestés
csak természetesen

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Március 12-én csütörtökön
Március 13-án pénteken

16 órától gyónás
17 órától szentmise
16 órától gyónás
17 órától szentmise

Pozsgai Csaba banai plébános úr végzi a lelkigyakorlatot,
valamint a szentbeszédeket mindkét napon

Március 15-én vasárnap
Nagyböjt 4. vasárnap

Március 22-én vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnap

Március 29-én vasárnap
Virágvasárnap

10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 15.
MÁRCIUS 22.
MÁRCIUS 29.
ÁPRILIS 5.
ÁPRILIS 6.
ÁPRILIS 12.

–
–
–
–
–
–

Böjt harmadik vasárnapja
Böjt negyedik vasárnapja
Virágvasárnap
Húsvétvasárnap, Úrvacsora
Húsvéthétfõ
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
MÁRCIUS 15. vasárnap 15.00 óra
ÁPRILIS 5. vasárnap 15.00 óra
ÁPRILIS 19. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
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SPORT HÍREK

LABDARÚGÁS:

FOGHÍJAS FELNÕTT CSAPAT

A február felnõtt labdarúgóink számára megannyi felkészülési mérkõzéssel telt. Birta Gábor edzõ tudatosan
úgy építette fel az edzéstervet, hogy elsõként néhány nagyobb játékerõt képviselõ csapat ellen találkozott együttesünk, majd hasonló kaliberû, de más
bajnokságban szereplõ gárdák voltak
az ellenfelek. Játszottak a szlovák harmadik ligában szereplõ Bõs, vagy az
Ekecs gárdája ellen, majd a Nyúl
együttesével, õk a Gyõr megyei bajnokság egyik legjobbjai. Mérkõztek
még a szintén Gyõr megyei Bácsa
csapatával, akik középmezõnybeli tudással rendelkeznek. A Gönyû elleni
edzõmérkõzéssel február utolsó vasárnapján aztán befejezõdött megyei elsõ
osztályú labdarúgóink téli felkészülési
idõszaka. Az edzõmérkõzéseken csapatunk mestere nem az eredményességre helyezte a hangsúlyt, sokkal inkább azt tartotta fontosnak, hogy ellenfeleink rákényszerítsék focistáinkat a
fokozott koncentrációra, a folyamatos
teljesítménynövelésre.
Egy héttel a tavaszi bajnoki szezon
elõtt ismét játékos-gondokkal küzd
Birta Gábor edzõ. Ígérete ellenére
Lõrincz Lóránt mégsem Bábolnán folytatja pályafutását, és kapusaink sem
egészségesek. A felkészülési mérkõ-
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zések során is gyakran kellett az ellenféltõl kapust kölcsön kérni. A védelem
tengelyébõl mintegy hat hétre kiesett
Lengyel Dániel, aki kezét törte,
Lanczendorfen Attila sem épült még fel
teljesen sérülésébõl. Két középpályást
sikerült igazolni Lencse Lóránt és
Jaksa Gábor személyében, õk az elvárásoknak megfelelõen teljesítettek,
emellett néhány U19-es játékost kénytelen beépíteni csapatába a mester.
Ezzel némileg kellemetlen helyzetbe
hozza a dobogós helyért küzdõ ificsapatot, de egyelõre nincs más megoldás.
A megyei bajnokság tavaszi szezonjának elsõ mérkõzésén március elsõ
vasárnapján a szomszédvár, Bana
együttese látogatott Bábolnára. Rangadóhoz méltón, jó iramban kezdõdött
a találkozó, az elsõ félórában kemény
párharcok alakultak ki a középpályán,
melyekbõl rendre együttesünk tudott
felülkerekedni és helyzeteket kialakítani. A 28. percben azonban új játékosunk, a kitûnõen játszó középpályás
Jaksa Gábor kézsérülést szenvedett,
és le kellett cserélni. A fejpárbajokat
nyerõ és remekül irányító labdarúgó
hiányát nagyon megérezte együttesünk. A Bana gárdája ezután a korábbinál veszélyesebb támadásokat tu-

ÉVÉRTÉKELÕJE

Közgyûlést tartott a helyi Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület, mely
elnöki beszámolóval vette kezdetét
február 18-án a Szabadidõközpontban. Berkes István, a tavaly 211 tagot számláló egyesület elnöke a
gazdálkodásról elégedetten beszélt.
Mint megtudtuk, a telepítések tekintetében is jelentõs mennyiségû halállomány került az Ölbõi tóba, hiszen mintegy 7800 kilogramm ponty,
több mint 200 kilogramm csuka, 270
kilogramm egynyaras ponty, és 110
kg vegyes keszeg gazdagította a tó
élõvilágát. Az idei esztendõben
pontyból hetven mázsát, csukából
két mázsát, süllõbõl egy mázsát és
15 anyapontyot kívánnak telepíteni.
Az egyesület vezetõsége a sporthorgászok igényeit is igyekszik a jövõben
kiszolgálni. Ezért tervezik be éves
„nagy hal” vásárlásukat is. A nagy példányok – úgy tudjuk – védelmet élveznek a bábolnai tóban, és nagyban hozzájárulnak a valódi fogás-élményhez.
A telepítés kérdése a közgyûlés mene-

tében nagyobb aktivitást, enyhe vitát
hozott. A tagság mindenesetre a közös vélemény kialakítására törekedve
állapodott meg a kérdésben.
Az elnök elmondása szerint, elégedettek lehetnek a befizetett tagdíj, illetve napijegyek összegével is, hiszen az
országos és környékbeli horgászhelyekhez képest ezek alacsonyabbak.
Évértékelõ összejövetelükön az is kiderült: az elmúlt évben mintegy 8 és
félmillió forintból gazdálkodtak (mely
támogatásokból és területi jegyekbõl,
tagsági díjakból és napijegyekbõl származó bevétel), de közel ennyit fordítottak kiadásaikra is: szánva a különbözõ
technikai, dologi kiadásokon és haltelepítéseken túl a versenyek megszervezésére is.
Az idei esztendõre is hasonló – közel kilencmillió forint összegû – bevételt és kiadást terveztek. A befizetett
tagsági díjakból halvásárlást ütemeztek. A közgyûlésen szó esett a múltban
történt személyi változásokról és az ellenõrzés folyamatának várható változásairól.

dott vezetni, bár a meccs javarésze középpályán, kemény párharcokban teljesedett ki. A vendégek a 72. percben
egy szerencsés gólnak köszönhetõen
megszerezték a vezetést, amit legényeink hihetetlen akarása sem tudott
megfordítani. Védelmünk állta a sarat –
ahol ezúttal egy tehetséges, nagyon
fiatal, saját nevelésû labdarúgó, Horváth Dominik sikerrel mutatkozott be –,
de csatáraink nem tudták feltörni a
banai védelmet, így a tavasz elsõ mérkõzése némi csalódással ért véget.
Bábolna SE – Banai KSK 0:1.
Az U19-es együttes az elõmérkõzésen remekül kezdett. Az egyre jobb
formát nyújtó Németh Dávid révén már
az elsõ percben gólt szereztek, majd a
hetedik percig Takács Ádám és Kovács Máté még egyet-egyet gurított.
Aztán hosszas meddõ mezõnyjáték
következett, amit a félidõ lefújása elõtt
egy perccel Kovács Máté gólja tört
meg. A második játékrészben Takács
Ádám kétszer, Németh Dávid és
Bednár Dániel egyszer-egyszer talált a
banai hálóba. A vendégek csupán
eggyel tudtak válaszolni a nyolc kapottra, így Csongrádi Péter elégedett
lehet legényei teljesítményével. Bábolna SE U19 – Banai KSK U19 8:1.
Természetesen nem hagyhatták ki a
horgászéletet befolyásoló telekeladás
ügyét. A tó menti terület eladásával járó helyzet elõzménye immár két évvel
korábbra nyúlik vissza.
Berkes István úgy fogalmazott: a tó
tulajdonosa a horgászok mellé állt,
ügyükben támogató magatartást mutatva intézkednek. A telekeladás kérdése polgári peres úton intézõdik, jelenleg is folyamatban van.
Úgy tûnik, idén is mozgalmas horgászidény várható. Az elsõ versenyük
az április 11-én rendezendõ évadnyitó
alkalom, mely 8 órás nyílt horgászverseny. Ezt május elsején egy zártkörû
megmérettetés, hónap végén pedig
egy gyermekverseny követi. Akkor Bábolna Város Kupájáért ragadhatnak
horgászbotot a halfogás szenvedélyének hódoló egyesületi tagok. Visszatérhet a csónakos horgászat is a tó
egy részére, melyre külön szabályozást léptetnek életbe. Az elnök azt is
hangsúlyozta: a horgászlétszám megtartása érdekében a tagtoborzás – kiemelten a fiatalabb generációt tekintve
– továbbra is fontos feladatként vár rájuk.
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IFJÚSÁGI ÉS SERDÜLÕ CSAPATOK TÉLI FELKÉSZÜLÉSE
Azok az utánpótláskorú focisták sem maradtak ki a téli
felkészülési tornákból, akik nem vettek részt a megyei szövetség által szervezett megmérettetéseken. Az U16-os és
U19-es korosztályról van szó, õk két alkalommal is összemérték erejüket néhány ellenfelükkel.

Két korosztály számára rendezett teremfoci tornát a Bábolnai Sportegyesület labdarúgó szakosztálya városunk
sportcsarnokában február 7-én. Szilágyi Ágnes szervezõ elsõ körben az U19-esekre gondolt, ám felmerült az igény az
U16-os korosztály számára is, ezért mindkét korcsoport
számára nyitottá tették a megmérettetést. Ugyanis a két
együttes télen közös edzésekkel készült a tavaszi szezonra, sõt, a 16 éves csapatból többen saját bajnokságuk mellett az U19-es csapatban is szerepelnek.
Bana és Bábolna két-két csapattal, Ács és Nagyigmánd
pedig egy-egy gárdával érkezett a felkészülési tornára. A
bábolnai U19-esek mindjárt döntetlennel kezdtek
Nagyigmánd ellen. Játékukon látszott, hogy elsõsorban

nagypályás bajnokságra készülnek, kissé nehezen vették
fel a kispályás stílust. Bana és Ács ellen sem tudták kihasználni helyzeteiket, ifistáink nem voltak képesek igazán hideg fejjel futballozni. Az U16-os gárda viszont meglepetésre szárnyalt ezen a tornán. Bár Ács ellen rosszul kezdtek,
fegyelmezett játékuknak és határtalan lelkesedésüknek köszönhetõen felülmúlták idõsebb ellenfeleiket.
Az elsõ helyet meglepetésre Bábolna U16-os együttese
szerezte meg, másodikként az ácsiak végeztek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Bábolna U19-es csapata állhatott fel, negyedik a Bana U19-es, ötödik Nagyigmánd, hatodik pedig Bana U16-os gárdája lett. A gólkirályi címet Németh Dávid, a bábolnai U16-os csapat kitûnõsége érdemelte ki, a legjobb kapusnak járó díjat pedig Schlézinger László banai hálóõr kapta.
A mûfüves pályán szervezett labdarúgótornát Szilágyi
Ágnes a sportcsarnok gondnoka U19-es megyei csapatok
számára február 21-én. Bábolna, Bana és Ete ifistái mérettették meg magukat a bajnokság kezdete elõtt egy héttel,
de részt vett a bábolnai U16-os együttes is. Az elsõ mérkõzést mindjárt a két bábolnai csapat vívta, a presztízscsatából az idõsebbek kerültek ki gyõztesen, bár az ifjabbak ezúttal is kemény ellenfélnek bizonyultak.
Ahogy a 16 év alattiak közül 5-6 játékos a bajnokságban
saját mérkõzése mellett a 19 év alattiak csapatában is játszik, úgy néhány U19-es játékosra már a megyei elsõ osztályú felnõtt együttes is számít. A két korosztály közös edzéseket tart, ami egyrészt a fiatalabbak felzárkóztatását segíti, másrészt pedig közös csapatszellemet épít, példamutató
magatartásra ösztönöz.
A tornát az Ete csapata nyerte, második a Bábolna SE
U19-es gárdája, harmadik Bana, negyedik pedig a bábolnai
U16-os együttes lett. A gólkirályi címet a bábolnai Kovács
Máté érdemelte ki, a legjobb kapus pedig az etei Mantler
Soma lett.

LABDARÚGÓK SIKERE A DIÁKOLIMPIÁN
Remek sportos intézmény a Bábolnai Általános Iskola, hiszen évtizedek óta kitûnõ eredményeket könyvelhetnek el
sport terén. Néhány év szünet után az utóbbi esztendõkben
ismét eredményesek ifjú sportolóink futásban, kézilabdában, akadályversenyekben, labdarúgásban.
Legutóbb labdarúgásban értek el szép sikert Csongrádi
Péter testnevelõ 7-8. osztályos tanítványai. Diákolimpiára
neveztek, ahol elsõként a körzeti fordulókban kellett bizonyítaniuk a komáromi Petõfi és Bozsik iskolákkal szemben.
Ezt az akadályt sikerrel vették, melynek eredményeképp a
megyei döntõben folytathatták Dorogon. Itt a legjobb Komárom-Esztergom megyei iskolák versengtek a továbbjutásért. Dorogi, tatabányai és kecskédi ellenfelek közül meglepetésre a bábolnai legénység végzett az elsõ helyen és jutott az országos döntõbe.
A kiskunfélegyházi döntõben az ország legjobb 20 iskolájának focistái küzdöttek a legjobb helyezésekért. Ifjaink
olyan nagyvárosok csapatait kapták ellenfélül, mint Budapest, Sopron, Eger, Pécs, melyek javarészt sporttagozatos
általános iskolák, és kiemelten foglalkoznak a labdarúgás
oktatásával.
Csongrádi Péter testnevelõ szerint iskolánk diákjai komoly bravúrt hajtottak végre, hiszen mintegy 500 intézmény
közül az ország elsõ 20 legjobbja közé jutottak, felülmúlva
18 www.btv.hu

olyan iskolákat, ahol a testnevelésórák kiemelt szerepet
kapnak a tanrendben. Az országos döntõben már nem sikerült mérkõzést nyerni, de mindez nem csökkenti focistáink érdemeit.
A csapat tagjai: Szele Csaba, Marcinkó Bálint, Herman
Márkó, Takács Kornél, Gerencsér Gábor, Bagó Dániel, Füzi
Zsolt, Panák Máté és Sárközi Máté.
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FELNÕTTBEN

ÉS UTÁNPÓTLÁSBAN
EGYARÁNT A CSÚCSON

A Gyõri Komszol SK együttesével mérkõzött volna NB
II-es tekecsapatunk február 7-én Gyõrben, ám a találkozó
a hazaiak kérésére másik idõpontban kerül lejátszásra. A
következõ hétvégén egyéni versenyek miatt bajnoki szünet volt, ezért a magyar utánpótlás tekeválogatott edzõtáborozott Bábolnán február 14-én és 15-én.

Az U14-es és U18-as korosztály bõvített keretét másodszor hívta össze Juhász Tibor szövetségi kapitány. Korábban Répcelakon már eltöltöttek egy hétvégét az általa
legjobbnak ítélt tizenkét ifjú tekézõvel, Bábolnán pedig
már szûkíteni szeretné a létszámot. A fiatalok itt nyújtott
teljesítménye alapján választ hamarosan öt tekézõt, akik
a májusban Németországban megrendezésre kerülõ világbajnokságon képviselhetik hazánkat. Az U18-as bõ keret tagja volt két bábolnai fiatal, Burián Dávid és Szász
László, akik kitûnõen teljesítettek. Mindketten eltökéltek a
válogatottban való szereplést illetõen, életük legnagyobb
álma válhat valóra, amennyiben a címeres mezt felhúzhatják majd. Tudják, hogy ehhez rengeteg edzésre, fejlõdésre és fegyelemre van szükség. A szövetségi kapitány
is fontosnak tartja játékosai fegyelmezettségét, az edzéseken rendkívül szigorú, sõt, etikai szabályokra is oktatja
a fiatalokat. Mint mondta, rendkívül nagyra becsüli a bábolnai tekesport résztvevõinek utánpótlás nevelésben kifejtett erõfeszítéseit, ami példaértékû. A válogatott keret
játékosainak kiválasztásánál saját maga nézi meg a tekézõk tudását, így sok egyesületnél megfordul. Sajnos sok
negatív tapasztalattal is rendelkezik e téren, a sportág
legfelsõbb szintjén elhanyagolják ezt a kérdést. Juhász
Tibor a edzõtábort értékelve kijelentette, egy bábolnai tekézõ biztosan az utazókeret tagja lesz.
Skuba István, a BSE tekeszakosztályának vezetõje
büszke versenyzõire, akik az edzõtábort megelõzõ pénteki napon a diákolimpián is a legjobbak közé küzdötték
magukat. A Sopronban megrendezett megyei döntõben
Szász László az elsõ, míg Burián Dávid a második helyet
szerezte meg, nem igazolt kategóriában pedig a mindössze 9 éves Morvai Dániel negyedik lett, így mindhárman továbbjutottak a területi döntõbe.

A felnõtt egyéni bajnokságban február 14-én bonyolították a megyei döntõt, ahol négy tekézõnk képviselte színeinket teljes sikerrel. Végh Jácint 600 fölötti fával második, Balom Sándor tizedik, Szilágyi András tizenegyedik,
Körmendi Imre pedig tizenhatodik lett, ezzel jogot szereztek a területi döntõben történõ folytatásra.
Az NB II-es bajnokság folytatásában tovább növelte elõnyét tekecsapatunk a tabella élén, miután február
21-én Jánossomorján 6:2-re verték az
ötödik helyezett hazaiakat. Az immár
öt pontra duzzadt elõny azért is értékes, mivel egy mérkõzéssel kevesebbet játszottak legényeink a mezõny
többi szereplõjénél. A válogatottság
küszöbén álló Burián Dávid is megnyerte az ifjúsági mérkõzést, így tekéseink teljes sikerként könyvelhetik el
az elmúlt hétvégét.
Jánossomorja SE - Bábolna SE
2:6 (2617:2671): Balom Sándor 466
fa, csp., Morvai Gábor 447 fa, csp.,
Körmendi Imre 450 fa, csp., Balogh
István 444 fa, csp., Szilágyi András
421 fa, Végh Jácint 443 fa. Ifi 0:2
(399:407): Burián Dávid 407 fa.
A bajnokság tizenhetedik fordulójában együttesünk Sopronba, a nyolcadik helyezett
Scarbantia otthonába látogatott. Itt még soha nem sikerült nyerniük, így - bár a papírforma tekéseinknek kedvezett – némi elfogódottsággal tekintettek a találkozó elé. A
gyõzni akarás azonban mindennél erõsebb volt játékosainkban, és nem okoztak csalódást. Mindenki 400 fa felett
teljesített, végül 75 fás különbséggel biztosan nyerték a
mérkõzést, és egy meccs hátránnyal is hat pont elõnnyel
vezetik a tabellát.
Scarbantia SE – Bábolna SE 2:6 (2598:2673): Balom
Sándor 460 fa, csp., Körmendi Imre 461 fa, csp., Morvai
Gábor 452 fa, Balogh István 431 fa, csp., Végh Jácint 448
fa, csp., Torma József 421 fa. Ifi 0:2 (350:424): Burián Dávid 424 fa.
Hantos
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ISMERT SPORTÁG A FLOORBALL

A láb és a kéz összhangját nagyban fejleszti a floorball, ezért is
kezdték meg a sportág oktatását a
testnevelés órák keretében Bábolnán már tavaly. Kell hozzá kétcsapatnyi gyerek, mûanyag ütõk, mûanyag labda és két kiskapu. A játék
nagyban hasonlít a gyeplabdához,
ami kicsit a jégkorong jégnélküli
adoptációja.
Csongrádi Péter testnevelõ elmondta, a floorball minimum hetente
egy alkalommal jelenik meg a palettán a labdás sportágak mellett a játékórák keretében. A diákok annyira
megkedvelték, hogy idén már bajnokságot is szerveztek, melynek döntõjét február 16-án tartották. Hat lányés hét fiúcsapat vett részt a hetekig
tartó megmérettetéseken. A csoportküzdelmekbõl gyõztesen kikerülve a
lányok mezõnyében a 6.a-sok –
„Csillámpónik” – és a hetedikesek –
„Kvisztik” – vívták a döntõt, a fiúknál
pedig meglepetésre ötödikesek –
„Analfabékák” – küzdöttek hetedikesek – „Babletykók” – ellen. Csongrádi Péter úgy gondolja, nem véletlen,

hogy két hetedik osztály jutott döntõbe nyolcadikosokat is megelõzve, hiszen õk vesznek részt legrégebb óta
a mindennapos testnevelés programban. A heti öt testnevelés óra két év
alatt meghozta eredményét, a tanulók mozgáshoz, sporthoz való hozzáállása is gyökeresen megváltozott.
Az iskolai floorball bajnokságot a
lányok versenyében a hetedikes ve-

gyes csapat, a „Csillámpónik” nyerték, a fiúk részérõl szintén a hetedikesek, a „Babletykók” diadalmaskodtak
korrekt, kíméletes küzdelemben.
A bajnoksággal a szervezõk azt kívánták elérni, hogy a gyerekek átélhessék a gyõzelem élményét, amit a
testnevelõ iránymutatásának köszönhetõen sportszerû játékkal igyekeztek elérni.

TÉLI TEREMTORNÁK A Z UTÁNPÓTLÁS SZÁMÁRA
Az utánpótlás teremtornák záróakkordjaként február 15-én településünk
sportcsarnokában rendezték az U15-ös
korosztály labdarúgó döntõjét. Bábolnai
focistáink sajnos itt sem vehettek részt,
ugyanis elõzõ nap csoportjukban nem
sikerült kiharcolniuk az elsõséget. 7:1-re
verték ugyan az ácsiakat, majd Bana ellen diadalmaskodtak 5:0 arányban,
Mocsát is 7:1-re gyõzték le, viszont Komáromtól 5:1-re kikaptak, míg õk minden
meccsüket megnyerték. Így Komárom
lett a csoportgyõztes, és jutott a vasárnapi döntõbe, ahol Zsámbék lett a bajnok,
Komárom a második, Lábatlan pedig a
harmadik.
hp
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