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Közösségi sörfõzés kulisszatitkaiban mélyedhettek el
azok a vállalkozó kedvû bábolnaiak, akik elfogadták a mû-
velõdési intézmény invitáló meghívását. Az új színfoltként
jelentkezõ, hangulatos rendezvény nyitott volt bárki szá-
mára, de elsõsorban olyan érdeklõdõket vártak, akik pozi-
tívan értékelik a házi kézmûves termékeket. Az eseményt
Kelemen Ottó, a magyarországi sörkultúra egyik kiváló, fi-
atal népszerûsítõje, a tavalyi, immár harmadszorra meg-
rendezett Házisörfõzõk Nemzetközi Versenyének abszolút
gyõztese is megtisztelte. Õ a sörfõzés folyamatáról beszélt
hallgatóságának. Elmondása szerint a hazai piacon ugyan
megtalálhatóak a kézmûves sörök, a sörfogyasztásnak
azonban még nincs kialakult kultúrája hazánkban. Mint fo-
galmazott, a kisüzemben készült sörök beltartalmi és élve-
zeti értéke sokkal jobb, mint a gyártószalagon készült tár-
saié. „Nagy lehetõségek vannak a házi sörfõzés területén,
de a magyar sörkultúra még nem készült fel erre. Az egyik
törekvésem, hogy ezen változtassak” – magyarázta a
mester, aki a belgiumi, németországi, csehországi hagyo-
mányokra irányította a figyelmet, hiszen ezekben az orszá-
gokban több száz éves múltja van a sörfõzésnek. A fiatal
sörfõzõ szerint a sör nagyon közkedvelt ital. Mint elmond-
ta, az elsõ sörét mintegy két évvel ezelõtt készítette el, de
azt még nem sorolhatta a díjnyertes alkotások közé. 

Az iskola tankonyhájának adottságait kihasználva há-
rom nagy kondérban fortyogott a komlóból készülõ kéz-
mûves nedû, a házi fõzet, ezt a mennyiséget így definiálta
a sörfõzõ mester. Ez az alkalom ugyanis arra adott lehetõ-
séget, hogy a kiskonyhában fõzhetõ mennyiség készítési
fortélyait beszéljék és próbálják ki a sörkedvelõk. Az alap-
anyagok közt láthattunk malátát, komlót, speciális élesztõt
és vizet, melynek nemcsak hõmérsékletére, de minõségé-
re is figyelni kell. 

A komló érlelése hosszas folyamat, így a március 24-én
kifõzött konyhai mennyiségû adagok majd májusban lesz-
nek fogyaszthatóak. A helyiek közül Rácz Gábor is a sör-
fõzés szenvedélyének hódol, ezért lehetett õ a kézmûves
sört népszerûsítõ alkalom ötletgazdája. Tudományát egy
kölcsönkapott olvasmányból nyerte, majd szeptemberben
már az elsõ sörét kortyolhatta, karácsonykor pedig már
egy sajátkézzel készült mézsörrel büszkélkedhetett. A
hobbi sörfõzõ Rácz Gábor elmondta, a rendezvényük azt
a célt is szolgálta, hogy a bábolnaiak is részesei legyenek
annak a sörforradalomnak, mely a világban zajlik…

A sörfõzõ alkalmak Rácz Gábor konyhájában bizonyára
folytatódnak, a végeredménnyel remélhetõleg a helyiek is
találkozhatnak majd a majális gasztronómiai kínálataként.

A nõiség örök. Természetébõl fakadóan a férfi hódolatá-
nak tárgya. Életadó szerepének betöltésével, hétköznapi
hõsiességének ezernyi megnyilvánulásával és a méltó
társ gondjainak felvállalásával a nõ érdemes a tiszteletre.

Ezekkel a szavakkal köszöntötte városunk hölgylakóit
március 7-én dr. Horváth Klára polgármester a Szabadidõ-
központban megrendezett nõnapi ünnepség alkalmával.

Mint elmondta, a hölgyek jelentõs szereppel bírnak a
település életében. Jó példa erre a képviselõ-testület ön-
kormányzati választásokat követõ megújulása, amelynek
munkájában öt nõ, és két férfi képviselõ vesz részt.

Városunk új civil szervezete, a Bábolnai Hölgyek Egyle-
te is ezen az alkalmon került bemutatásra. Köszöntõjét kö-
vetõen a városvezetõnek Veresné Szkocsek Mária alpol-
gármester egy szál virággal kedveskedett, majd kezdetét
vette az Abba slágereket idézõ Mamma Mia showmûsor.

SSÖRFÕZÕÖRFÕZÕ KÍSÉRLETKÍSÉRLET AA TANKONYHÁBANTANKONYHÁBAN

MMAMMAAMMA MMIAIA SHOWSHOW AA NÕNAPNÕNAP ALKALMÁBÓLALKALMÁBÓL



BÁBOLNAI FÓRUM 2015. április

www.btv.hu 3

Március 27-én tartotta testületi ülését a bábolnai grémium.
Az elõre meghirdetett napirendi pontokon túl az egyebek na-
pirendi pontban négy egyéb témát tárgyaltak. 

Elsõként a szokásos módon dr. Horváth Klára polgármes-
ter beszámolóját hallgathatta meg a hét fõvel határozatképes
testület, a két ülés közt történt események, lejárt idejû hatá-
rozatok és a bizottságok által hozott döntések kapcsán. Ez
utóbbiak közt  elhangzott: a város mindkét bizottsága köz-
igazgatási szünetet rendelt el a polgármesteri hivatalban,
amit június utolsó hetében érvényesítenek. A pénzügyi bi-
zottság elbírálta a fogorvosi székre beérkezett árajánlatokat,
a beszerzésre kerülõ új szék dr. Szatmári Ákos fogszakorvos
rendelõjébe kerülhet.

A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde homokozójára új te-
tõszerkezet készül, melynek árajánlatát elfogadta a bizott-
ság. Öt óvodai csoportszobában, az intézmény irodáiban és
foglalkoztató helyiségeiben a világítástechnikát korszerûsí-
tik: a termekben LED-es lámpákra váltanak.

A Mészáros úti kerékpárút mellett található fák kivágásról
is döntöttek. A fakivágást a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
közösen intézte az önkormányzat. A kivágott fák helyére úja-
kat telepít a város. 

Az ülés menetében elhangzott: a termelõi piac elindításá-
hoz standokat készíttet az önkormányzat, a minõségi áruk
vására májusban indulhat útjára.

Szó esett arról is, hogy a Bábolnai Általános Iskola terüle-
tén, a kis mûfüves pálya mellett csonkították a jegenyenyár
fasort, mindezt a fák és a létesítmény védelmében is. Kibõví-
tik a  Csikótelepi út közvilágítását is, ahová három új közvilá-
gítási oszlopot helyeznek el. 

Hosszú ideje foglalkozik a testület a Bábolnára érkezõ és
a helyben letelepedni vágyó fiatalok lakás célú támogatásá-
val. A grémium ezúttal megfogalmazta a félmillió forint érté-
kû, visszatérítendõ, kamatmentes támogatásra jogosultak
körét, akiket az elsõ lakáshoz, családi házhoz, vagy akár el-
sõ építési telekhez segítenek, amennyiben megfelelnek a fel-
tételeknek. A visszatérítés idejéig az adott ingatlanokra jelzá-
log kerül. 

Jogszabályi elõírás alapján módosították a képviselõk a
szociális rendeletet, miután megváltoztak az étkezési díjak. A
jelenlegi 563 Ft/fõ/nap helyett az étkezési díj 680 Ft/fõ/nap
összegre emelkedett.

A folytatásban a képviselõk meghallgatták a helyi GYÖK
beszámolóját, ez évi terveit, majd elhangzott a Komárom és
Környéke Önkormányzati Társulás beszámolója is. 

Hérics Józsefné védõnõ május 31-vel nyugdíjba vonul, így
körzetét júniustól Zsömbölygei Erzsébet védõnõ veszi át. A
körzet átadásán túl a döntéshozók az önkormányzat gazda-
sági programját vitatták meg, mely dokumtum kitér a város
jelenlegi helyzetének elemzésére, az anyagi források megte-
remtésére vonatkozó elképelésekre és a település jövõképé-
re is. Az öt évre szóló gazdasági program összeállítását
hosszas elõkészítés és egyeztetések, nyilvános vélemény-
nyilvánítások sora elõzte meg. A gazdasági program elérhe-
tõ a város honlapján.

A folytatásban pályázatok és közbeszerzések, árajánlatok
kapcsán döntöttek. Ezek közt elsõként az Akácfa utcai út-
alap elkészítésére irányuló árajánlat ügyében hozott döntést
a grémium. Választása szerint az útalap kivitelezését a 4 Épv-
Kft. bruttó 25 millió 333 ezer forint értékben végezheti el, az
itt található építési telkek megközelíthetõsége és eladhatósá-
ga érdekében. 

Foglalkoztak kátyúzási feladatokkal: így tárgyaltak a Dará-
nyiba és Ölbõre vezetõ út kátyúzási munkálatairól is, melyek
kapcsán a közelben mûködõ gazdasági társaságok támoga-
tását kéri az önkormányzat. A Kõrisfa utca pedig az autósze-
relõ mûhelyen túl kap mart aszfaltot. A munkálatok befejezé-
sét nyárra tervezik. 

A testület arról is döntött, hogy akadálymentesíti az Ácsi
úton lévõ üzemanyagtöltõ állomás elõtti járdaszakaszt annak
érdekében, hogy a babakocsival és kerekesszékkel közleke-
dõk is használni tudják. 

Két közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat, egy-
részt a régi konyha helyére tervezett park kialakítására, mely
kapcsán a város vezetése a legkedvezõbb árat kínáló cég: a
tatai Horváth és Fiai Kft. ajánlatát fogadta el (44 millió 161
ezer összegben). A parkban játszótér, sétálóutak, pergola,
szökõkút kialakítását tervezik. Másrészt megújulhat a busz-
végállomás területe is. Itt térkövezésre, térburkolásra, parko-
sításra, illetve a közvilágítás felújítására kerül sor, mely mun-
kákat a legkedvezõbb (43 millió 476 ezer forint) árajánlat
alapján – ugyancsak a Horváth és Fiai Kft. nyert el. Az elké-
szítési határidõ augusztus vége. 

A következõkben a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgál-
tató Kft. Alapító okiratát módosították. Felügyelõbizottság
mûködtetésére ugyanis a továbbiakban nincs szüksége a
társaságnak, ezért történt módosítás. 

A képviselõk jóváhagyták a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ szakmai programját, szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, majd a Bábolnai Életfa létrehozásának lehetõségé-
rõl tárgyalták. A téma elõzménye, hogy a város több éve ül-
tet az újszülöttek érkezése okán facsemetéket Bábolna terü-
letére. A csecsemõk fái mára már megsokasodtak, ezért az
önkormányzat új területet keresett a jövõben ültetendõ fa-
csemetéknek. A legjobb megoldást keresve új ötlet született:
elképzeléseik szerint Gera Katalin szobrász készíti el a város
saját életfáját, melynek lombozatába illesztett rézlapokon
jegyzi a helyben születõ gyermekek neveit. A képviselõk tá-
mogatták az elképzelést, és azt, hogy a mûalkotást a város
szívében helyezzék el, és arra a korábban született gyerme-
kek neveit is felvezessék 

A továbbiakban a komáromi tankerület levélben történõ ér-
tesítését tárgyalták. A KLIK tervei szerint ugyanis Bábolnára
helyezné át a banai általános iskola felsõ tagozatát. Az ügy-
ben a tankerület és a bábolnai önkormányzat véleményezé-
sét várta, a grémum azonban nem támogatta az elképzelést.
Nem szerencsés a helyzet, hogy a testületnek csak vélemé-
nyezési joga van a kérdésben. Ezért kérte tehát a tankerület
folyamatos felügyeletét, valamint annak lehetõségét, hogy a
banai iskolások számára egy plusz osztály beindítását enge-
délyezze. Kérték azt is, hogy a Banáról elkerülõ felsõ tagozat
mûködési költségeinek egy részét a bábolnai iskolába cso-
portosítsa át a minõségi oktatás érdekében.

A folytatásban kellemesebb téma következett: a múlt év-
ben átadott kutyafuttató használatára kért támogatást egy
bábolnai lakos, aki ingyenes kutyaoktatást is felajánlott a tes-
tület jóváhagyása esetén. 

A meglévõ öt mellé egy újabb szelektív hulladékgyûjtõ szi-
getre nyílt igény a lakosság körében. Ennek ügyében is in-
tézkedik a város, a szelektív edényzetek kihelyezését a Rad-
nóti, a Dózsa és a Móra utca környékére kérték a lakók.

A következõ testületi ülését április 29-én tartja a bábol-
nai grémium.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ



Az elmúlt hetekben címlapokon olvashattunk az egy-
re dagadó brókerbotrányokról. A Buda-Cash Brókerház
és az érdekeltségébe tartozó bankok, majd a Hungária
Értékpapír Zrt. bedõlése után a Quaestor-csoport köt-
vénycsõdje borzolta a kedélyeket. Ez utóbbi minden bi-
zonnyal a legfájóbb és a legtöbb vidéki embert érintõ
ügy, hiszen sokan tartották megtakarításaikat náluk egy
kicsit magasabb hozam reményében.

És itt meg kell állnunk egy pillanatra. Mert nem csak a la-
kosságot, de számos önkormányzatot is érintette a botrány,
nem messze tõlünk például Almásfüzitõt. Jó tudni, hogy
Bábolna egyetlen érintett céggel, bankkal sem állt kapcso-
latban, megtakarításaink teljes biztonságban vannak. Az
önkormányzat számlát csak az OTP Bank Zrt.-nél, illetve a
Takarékpont hálózat tagjánál, a Pannon Takaréknál vezet,
melyek biztonságos, megbízható pénzügyi szolgáltatók.

Azonban sokan vannak, akik megtakarításaikat, vagy an-
nak egy részét például Quaestor-kötvénybe fektették. Õk
vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen a másik két bró-
kercég értékpapír ügyleteivel szemben alapesetben itt nem
számíthatnak kártérítésre. Mivel vállalati – méghozzá rész-
ben fiktív – kötvénykibocsátásról volt szó, erre nem vonat-
kozik sem az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) 30 mil-

liós, sem pedig a BEVA (Befektetõ-védelmi Alap) nagyjából
6 millió forintos védelme. Õk csak a politikai döntésben és
az állami beavatkozásban bízhatnak, mi pedig abban, hogy
a felelõsök méltó büntetést kapnak és olyan szabályokban,
hogy még egyszer ilyen ne fordulhasson elõ.

Az azonban egyértelmû, hogy a hazai befektetési piac
komoly veszteséget szenved el, hiszen a botrányok által
okozott bizalomvesztés hosszú idõre elriaszt szinte min-
denkit a nagyobb kockázatvállalástól, a vállalati kötvénypi-
ac pedig évekre eltûnhet.

Komárom-Esztergom Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabá-
nyai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
tájékoztatja a lakosságot a biztonsá-
gos szabadtéri tûzgyújtás és a tûz-
megelõzés alapvetõ szabályairól, me-
lyek a követezõek:

A 2015. március 5-én hatályba lépett
az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
alapján 

• Ha jogszabály másként nem ren-
delkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.

• Külterületen az ingatlan tulajdono-
sa, használója a tûzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybe-
függõ területen irányított égetést vé-
gezhet.

Az irányított égetés engedélyezése
külterületen:

• Minden olyan külterületen végzett
szabadtéri égetést, melyet a 2015.
március 5-ig hatályos Országos Tûzvé-
delmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.
6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése
értelmében az elsõ fokú tûzvédelmi
hatóságnak be kellett jelenteni, 2015.
március 5. napját követõen a kataszt-

rófavédelmi kirendeltséggel engedé-
lyeztetni kell. Kivétel: Amennyiben kül-
területen a szabadtéri (tarló, lábon álló
növényzet, avar és egyéb növényi hul-
ladék) égetést jogszabály az irányított
égetéstõl eltérõ fogalomba sorolja –
mint például az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 65. § és az erdõk tûz
elleni védelmérõl szóló 4/2008. (VIII.
1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerû tûz-
veszélyes tevékenység, ellenõrzött
tûz) – és az égetésre speciális feltétele-
ket, módszereket és eljárásokat hatá-
roz meg, ezen rendelkezéseket kell al-
kalmazni és nem kell a tevékenységet
irányított égetésként engedélyeztetni.
Az irányított égetés kérelemre engedé-
lyezhetõ külterületen. Egy kérelmen
egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb
terület égetése jelenthetõ be, és az el-
sõ fokú eljárás lefolytatásáért fizetendõ
3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell
megfizetni. Az engedélyezési eljárást a
területileg illetékes – kivételes esetben
a kérelmezõ lakóhelye, székhelye sze-
rint illetékes – katasztrófavédelmi ki-
rendeltség folytatja le.

Tûzgyújtási tilalom idõszakában irá-
nyított égetés nem engedélyezhetõ.

II. Belterületi szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értel-

mében tilos belterületen szabadtéri
égetést végezni, kivéve, ha azt más
jogszabály – így különösen önkor-
mányzati rendelet – megengedi.

A kerti hulladék égetése a hatályos
jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól
a tiltás alól belterületen abban az eset-
ben van kivétel, ha az önkormányzat
helyi rendeletben szabályozza az ége-
tés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen
rendelete az önkormányzatnak, abban
az esetben tilos kerti hulladékot égetni.

Abban az esetben, ha belterületen
szabadtéri égetést végeznek, és a tele-
pülési önkormányzat azt rendeletében
nem engedélyezte, vagy engedélyez-
te, de az égetést nem a rendeletben
meghatározott napon vagy idõpont-
ban végezték, a tûzvédelmi hatóság-
nak meg kell indítania a tûzvédelmi ha-
tósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalansá-
got elkövetõvel szemben a kirendelt-
ség a tûzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bír-
ságról és a tûzvédelemmel foglalkozók
kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról
szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
1. melléklet 40. sora alapján 20.000 –
60.000,- Ft-ig terjedõ tûzvédelmi bírsá-
got szab ki.
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BÍRSÁGOLHATÓ A TILTOTT ÉGETÉS

BRÓKERBOTRÁNY OBA (Országos Betétbiztosítási Alap): az OBA hatá-
lya kiterjed a bankbetétekre, a bank által kibocsátott köt-
vényekre és a lakástakarék-pénztárakra is, de nem ter-
jed ki az értékpapírokra, önkéntes nyugdíjpénztárra. A
kártalanítás értékhatára 100 ezer euró, azaz kb. 30 millió
forint.

BEVA (Befektetõ-védelmi Alap): A BEVA hatálya kiter-
jed azokra a befektetési termékekre, szerzõdésekre,
melyeket a BEVA tagjával, mint befektetési szolgáltató-
val kötöttek, és a nevükön nyilvántartott vagyont (érték-
papír, pénz) a befektetési szolgáltató nem tudja kiadni
számukra. A kártalanítás értékhatára 20 ezer euró, azaz
kb. 6 millió forint.
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Nemrégiben megalakult és tevékenyen munkához is
látott a Bábolnai Hölgyek Egylete, mely új színfolt a he-
lyi civil szervezetek sorában. Mint megtudtuk, a kezde-
ményezés nyári táborok szervezésére jött létre, majd
számos ötlettel gazdagodva gyarapodott a tervezett te-
vékenységi kör, így a jövõben a gyerekeknek szóló tá-
borokon túl sokrétû programokra is számíthat tõlük a
helyi lakosság. 

A decembertõl éledezõ egylet népes tagsága alakulását
követõen március 4-én immár második ízben ült tárgyaló-
asztalhoz dr. Horváth Klára polgármester irányítása mellett,
mely egyfajta mutatója annak, hogy az önszervezõdõ cso-
portot – egyetértve elveikkel – az önkormányzat is felkarol-
ta. 

A csoport létét tekintve, a városvezetõ megszólító motivá-
lása és ötlete nyomán bontogatja szárnyait. Dr. Horváth Klá-
ra polgármester ugyanis minden olyan civil önszervezõdést
támogat, mely a város életét gazdagíthatja. Mint elmondta:
véleménye szerint sokkal nagyobb ereje van egy önszerve-
zõdõ csoportnak a megvalósítás területén, mint akár az ön-
kormányzatnak. A társadalmi munkáért a város elsõ embe-
re háláját fejezte ki. – Kezdetben csak a táboroztatás kérdé-
se foglalkoztatta a vállalkozó kedvû, kreatív hölgyeket, majd
a sport és az egészségügy területén is kifejtették vélemé-
nyüket – fejtette ki az alakulás részleteit dr. Horváth Klára
polgármester. Tõle tudható, a decemberi kezdeti lelkesedés
nem lankadt: hamarosan külön szekciók is alakultak a cso-
porton belül. Mint megtudtuk, a bábolnai hölgyek egyelõre
nem szeretnék kezdeményezésüket hivatalos keretek közé
szorítani, így bejegyzésük még várat magára. Kitûzött célja-
ikat, feladataikat azonban szekciókban igyekeznek ellátni,
mindenki a saját jártasságának és tapasztalatainak megfe-
lelõen vállalt önkéntes feladatkört az egyletben. A jelenleg
29 tagot számláló Bábolnai Hölgyek Egylete erõsségeit,
sokrétûségét abban hasznosítaná, hogy minél szélesebb
körben megszólítsák a város lakosságát. Antos Zsófia, a
szervezet megválasztott titkára kérdésünkre úgy fogalma-
zott: örömteli, hogy a különbözõ korosztályban kiválasztott
hölgyek konkrét koncepció mentén kezdték meg mûködé-
süket, és lelkesen vállalták a rájuk szabott, de tõlük cseppet
sem idegen feladatokat. Antos Zsófia kiemelte: az egész-
ségmegõrzés témakörében hamarosan szûrõvizsgálatokat

is szerveznek, melybõl a férfi lakosság sem marad ki.  El-
mondása szerint a tenni vágyó hölgyek koszorúja konkrét
lépéseket is tett már, ennek eredményeképpen a nyár folya-
mán hétrõl hétre szünidei tábor keretében lesz biztosított az
iskolások nyári felügyelete, természetesen az igénylõ csalá-
dok számára. Lesz termelõi piac is, melynek elsõ idõpontja
is tudható már. A minõségi portékák vására várhatóan má-
jusban indulhat útjára, és meghatározott rendszerben tér-
het vissza, felpezsdítve a város életét, csalogatva az õster-
melõi áruk iránt érdeklõdõ vásárlóerõt. A piac megszerve-
zésén túl az egészségmegõrzéssel, életmód-tanácsadással
kapcsolatos rendezvények és sportprogramok hiánya is
megfogalmazódott, ezek pótlására – amolyan elsõ fecske-
ként – április 19-én „városvédõ futóversenyre” csábítják a
sportolni vágyókat. 

A bábolnai hölgyek gazdasági kérdéskörben is igyekez-
nek újító ötletekkel elõállni, így szerveznek például alkal-
manként gazdasági tanácsadást is a hivatal épületében. 

Az egylet tagjai a jövõben szervezendõ rendezvényeikkel
és városépítõ elképzeléseikkel természetesen nem csupán
nõtársaikhoz szólnak, a férfiakra és a gyerkõcökre is gon-
dolnak majd programjaikkal, akiknek a szervezési felada-
tokból sem kell feltétlenül kimaradniuk, hiszen számítanak
a férfiak véleményére, tenni akarására is.

Dr. Horváth Klára polgármester a nõnapi rendezvényen
sem feledte népszerûsíteni az újonnan verbuvált nõi egylet
tevékenységét, hiszen úgy vélte: a nõk körében még in-
kább nyitott fülekre találhat a kreatív ötletekkel felvértezett
nõtársak lelkesítõ hangja.

TÁBORT ÉS PIACOT IS SZERVEZNEK A BÁBOLNAI HÖLGYEK

NYÁRI TÁBOR ALSÓSOKNAK
Heti turnusokban, június 22-tõl július 31-ig nyári tábort

szervez a Bábolnai Hölgyek Egylete a város önkormány-
zatának támogatásával. Az alsósoknak szervezendõ
nyári elfoglaltság naponta 8 órától 15 óráig tart.  A diá-
kok ebédet kapnak a diákétteremben. A táborozók játék,
sport, kézmûves foglalkozásokon vesznek részt, a hét
egy napján a környékbeli városokba kirándulnak, az ot-
tani nevezetességeket tekintik meg.

Turnusok: 1. június 22-26-ig; 2. június 29-tõl július
3-ig; 3. július 6-10-ig; 4. július 13-17-ig; 5. július 20-
24-ig; 6. július 27-31-ig

Részvételi díj: 6 000 Ft/fõ/hét
Jelentkezni az iskolában fellelhetõ jelentkezési lap ki-

töltésével lehet az osztályfõnöknél május 15-ig. A létszá-
mot a jelentkezések sorrendjében töltik fel. A jelentke-
zéssel  egy idõben 2 000 Ft/fõ/hét elõleget várnak a
szervezõk. Információ: Veresné Szkocsek Mária, tele-
fon: 70 3792509
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A Bábolnai Hölgyek Egylete valós igények alapján indítja
útjára május 9-én a termelõi piacot. A tenni vágyó hölgyek
a korábbi lapszámunkhoz kérdõívet küldtek, mellyel a la-
kosság igényeit igyekeztek feltérképezni. Kérdõívükre hat-
vanan válaszoltak, melybõl kiderült: a mérleg nyelve a nõi
válaszadók felé billent el.

Az igények összesítésébõl az is kiderült, hogy a piac kér-
désével leginkább az ötvenen túli korosztály foglalkozik, de
csak csekély mértékben marad alul a harmincas-negyve-
nes éveit taposó bázis. 

A piacot szervezõ hölgyek megnyugodhatnak, lépéseik
nem hiábavalóak, hiszen a válaszadók valamennyien vásá-
rolnának a termelõi piacon. A kérdõív a legkeresettebb áru-
cikkekrõl is szinte pontos képet mutat, hiszen a válaszadók
többsége a friss gyümölcsre és zöldségre voksolt, de so-
kan keresnének különbözõ aszalványokat, gyógynövénye-
ket, kézmûves szörpöt, mézet és házi lekvárt is. Kelendõ
volna a bor és pálinka is, (ezt bizonyára egyetlen férfi vá-
laszadó sem hagyta ki a felsorolásból) a háziasszonyok pe-
dig a csirkét, a szárazhúsárut, a szalonnát, savanyúságot, a
tojást, sõt még a kenyeret és a péksüteményt is itt szerez-
nék be. Úgy tûnik, a tavaszi kerti munkák is ott motoszkál-
nak már a fejekben, hiszen palánta és a virágáru iránt is so-
kan érdeklõdnének a termelõi termékek vásárában. 

A felsoroltakon kívül számos igény felmerült, így például
diétás termékek, fûszernövények, kézmûves sajt, biotermé-

kek, száraz tészta, és a dísztárgyak közül a fonott és a faze-
kas termékek is említést kaptak. A piaccal kapcsolatos ten-
nivalókat Poprády Ildikó irányítja, aki elmondta: az ez idáig
jelentkezõ termelõk ígérete szerint a termelõk kínálata biz-
tosan találkozik majd a lakosság, a vásárlók igényeivel. 

Mint megtudtuk, a kérdõíves válaszadók többsége úgy
gondolta, a piaci hangulat elengedhetetlen kellékei: a házi
rétes, lángos, kürtöskalács, kézmûves fagylalt, kolbász és
pecsenyesütõben készült javak és finomságok is. 

A piac léte tehát megalapozott, és ezt a megalapozottsá-
got a válaszadók fele azzal magyarázta, hogy egyrészt tá-
mogatni kívánja a helyi termelõket, másrészt bíznak a tõlük
várható minõségben. Sokan az utazás terheitõl mentesíte-
nék magukat és a válaszadók fele úgy véli, a piacon értéke-
sített portéka nem lesz drágább, mint máshol… Érdemes
végiggondolni azt is, hogyan segíthet a piac azokon a kis-
termelõkön, akiknek házi kertjében felesleges termény ma-
rad.

A piac május 9-én, szombaton nyit a város központjában
a Kukoricafesztivál helyén, a nyitva tartást 8-13 óráig terve-
zik a szervezõk. Az elsõ piacnapon és a továbbiakban ha-
vonta egyszer változatos – gyerekeknek és felnõtteknek
szóló- programokkal csalogatják a szervezõk a városból és
annak 30-40 km-es körzetébõl a leendõ vásárlókat.

Piaccal kapcsolatos információ kérhetõ:
Poprády Ildikó 20/915-7635

MÁJUSBAN NYÍLIK A TERMELÕI PIAC

A HAZA SIKERÉÉRT LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS!
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete

maradandó. Azért ünnepeljük meg immár 167 éve március
15-ét, és azért nem halványult el mostanáig sem, mert az
akkor zászlóra tûzött eszmék a mai kor embere számára is
rendkívüli jelentõséggel bírnak – kezdte beszédét dr. Hor-
váth Klára polgármester a forradalom és szabadságharc év-
fordulóján, a Szabadidõközpontban rendezett megemléke-
zésen. 

A városvezetõ ünnepi gondolatait a forradalmi eszmék
részletezésének szánta, így említve a béke, szabadság és
egyetértés sokatmondó fogalmait. 

A történelmi események köztudottak. Az akkori követelé-
sek röplapokon forogtak közkézen. A 12 pontba foglalt
nemzeti kívánalmakat olvasta Pest és Buda, és hamarosan
az egész ország. Dr. Horváth Klára úgy fogalmazott beszé-
dében: „ez az egyszerû kívánság – legyen béke, szabad-
ság, egyetértés – azóta sem veszített jelentõségébõl. Ma is
úgy gondoljuk, hogy erre a három dologra szükség van ah-
hoz, hogy Magyarország erõs és gazdag legyen. A szabad-
ság, az önrendelkezés vágya ugyanakkor szorosan össze-
kapcsolódik a felelõsséggel is…. A felelõs döntés egyik lé-
nyegi eleme az elõkészítésben és a kivitelezésben megnyil-
vánuló lelkiismeretesség. Nem elég megszereznünk a sza-
badságot, élni is kell tudni vele. A béke, a szabadság és az
egyetértés csak megteremtik az alapot a felelõs és lelkiis-
meretes munkához... Õszintén hiszek abban, hogy jó irány-
ba haladunk. Egyre többen vagyunk, akik nemcsak vá-
gyunk a békére, szabadságra és egyetértésre, de tenni is
hajlandóak vagyunk érte. Egyre többen vagyunk, akik ké-
szek vagyunk felelõsséget vállalni önmagunkért és a közös-
ségünkért. Egyre többen vagyunk, akik úgy gondoljuk, raj-
tunk is múlik, merre halad Magyarország. Nekünk erõt és
tartást ad az, ha visszatekintünk 167 évvel ezelõttre, õseink
tiszteletet parancsoló kiállására. Ezért marad számunkra

egész életünkben fontos március tizenötödike” – fogalma-
zott a városvezetõ, aki zárógondolataként a hõsök tisztele-
tére hívta fel hallgatósága figyelmét. A megemlékezés foly-
tatásaként az Anonim Drámacsoport adott ünnepi mûsort,
melyben ismét felcsendült a 167 évvel ezelõtt tömegek elõtt
szónokolt Talpra magyar...

Az ünnepséget követõen a megemlékezõk a régi temetõ-
be vonultak át, majd onnan a Hõsi Kapuhoz, és a Bábolnai
csata emlékmûhöz. A megemlékezõk valamennyi helyszí-
nen koszorúztak. 

A Himnusszal vette kezdetét a bábolnai lovasiskolában
megtartott megemlékezés is. A forradalmi események tisz-
teletére a kilencedikesek adtak mûsort, melyben a szabad-
ságharc fontosabb mozzanatainak láncolatát idézték. A
lovasisikolások elszavalták a forradalom himnuszát, a Nem-
zeti dalt. Néptánccal, huszár- és táncszínházi jelenettel
adóztak a hõsök emlékének.
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A városunkban mûködõ Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképzõ Iskola és Kollégium töretlen népszerûség-
nek örvend. Ezt bizonyítja az is, hogy az idei felvételi el-
járás során a 66 betölthetõ helyre 90 tanuló jelentkezett.
Õket hívták felvételi elbeszélgetésre március elején.

Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója elárulta, hogy
a személyes konzultáció során derülhet ki, megvan-e a je-
lentkezõkben az az elhivatottság, amely miatt igazán jó lo-
vas szakemberré válhat az, aki a paripák között képzeli el a
jövõjét.

Az elbeszélgetésekre két alkalmat jelöltek ki, ugyanis
szép számban érkeztek a felvételizõ tanulók. Az elkövetke-
zendõ tanévben -egy kormányrendeletnek köszönhetõen-

a tervezett egy helyett kettõ, 25 fõs osztályt indíthatnak, il-
letve 16 fõnek érettségi utáni képzésre is lehetõséget nyúj-
tanak. Mivel megyénkben a lovász hivatás hiányszakmának
számít, ezért az országban egyedülálló módon ösztöndíjat
is nyújtanak majd ide jelentkezõknek.  

Beszélgetés után a felvételizõ diákok egy rövid gyakorla-
ti feladat során is bizonyították elhivatottságukat, melynek
során a lovakkal való alapvetõ bánásmódot mutatták be. 

Idén egy bábolnai lány, Tóth Flóra is jelentkezett az isko-
lába, aki nyolc évvel ezelõtt ismerkedett meg a lovassport-
tal, és remek eredményeket ért el ebben a sportágban. Az
eddigi ismeretei és tapasztalata elõnyt jelenthet az iskolá-
ban, ám a bizottsági tagok által kialakított végleges sorrend
csak késõbb kerül nyilvánosságra.

NE KÖNNYÍTSÜK MEG
A BETÖRÕK DOLGÁT!
Hiába az egyre bõvülõ térfigyelõ kamera-

rendszer, hiába a szomszédok segítõ, figye-
lõ tekintete, ha mi magunk nem járunk el
elég gondossággal értékeink védelme érde-
kében. Minap két betörés is történt Bábol-
nán, ahol az elkövetõk zárt ajtókat, de zárban
felejtett kulcsot találtak. Könnyû dolguk volt,
hiszen nem kellett bajlódniuk a zár feltörésé-
vel, az ajtó felfeszítésével, gyorsan hozzájut-
hattak az ajtók mögött rejlõ értékekhez. 

Kérjük, ne tegyék könnyebbé az egyébként
is egyre képzettebb és pofátlanabb betörõk
dolgát, egy kis odafigyeléssel magunk is te-
hetünk értékeink védelmében.

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt havi lapszámunk

négy oldalas mellékleteként
olvasóink megkapták Bábol-
na Város 2015. évre vonat-
kozó kulturális programter-
vét. Ennek harmadik oldalán
hibásan jelent meg a Szent
István ünnepi programok
közt a lovasversenyek közlé-
se. Bérci Balázstól, a Bábol-
na Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ügyvezetõ igazgatójától ka-
pott információk szerint au-
gusztus 20-án nem lesznek
lovasversenyek. Sõt, ez év-
ben a szeptemberre közölt
Bábolnai Nemzetközi Gaz-
danapok rendezvényei sem
kerülnek sorra. A téves köz-
lésekért szíves elnézésüket
kérjük.

RENDÕRI JELENLÉT A MEGYE MECCSEIN
Újabb együttmûködési megállapodást írt alá a Komárom-Esz-

tergom Megyei Rendõr-fõkapitányság- írta a police.hu.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei

Igazgatósága részérõl Khéner László, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányságéról pedig Farkas Gábor r. ezre-
des, fõkapitány látta el kézjegyével a két szervezet közötti együtt-
mûködési megállapodást március 30-án. A dokumentált együtt-
mûködés célja a megyében megrendezésre kerülõ labdarú-
gómérkõzések rendjének biztosítása és a szurkolói rendbontás-
ok megakadályozása, a rendezvényeken történõ esetleges jog-
sértések azonnali megszüntetése. Az együttmûködés keretein
belül a két fél vállalta, hogy a sportrendezvények zavartalan le-
bonyolítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn egymás-
sal. Milus Gábor r. alezredes, a fõkapitányság rendészeti fõkapi-
tány-helyettese kiemelte, a megállapodás megkötése tovább
erõsíti a két szervezet közötti együttmûködést. Popovics György,
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke hangsúlyozta,
hogy Komárom-Esztergom megyében a sportrendezvények za-
vartalanságának biztosítása és a rendbontások megakadályozá-
sa kiemelt feladat- tájékoztat a police.hu.

LOVASISKOLÁSOK FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉSE

FAKIVÁGÁSOK A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN,
TELEPÍTÉSEK A LAKÓÖVEZETBEN

Megkezdõdtek, majd gyors ütemben be is fejezõdtek a fakivágások a Banai úton. A
Mezõ Imre úttól a Marek József útig terjedõ szakaszon a kerékpárút mentén kellett a
nyárfasorból néhányat kivágni a biztonságos közlekedés érdekében. A helyi bizottsá-
gok és a képviselõ-testület még az év elsõ ülésén tárgyaltak a fakivágások ügyében.
Döntésük alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel karöltve kezdték meg a munkálato-
kat. Úgy tudjuk, három fa kivágását a közút, hármat pedig az önkormányzat finanszíro-
zott. A fakivágások mellett tuskómarásra is sor került a helyszínen. A fák gyökerei a ke-
rékpárúton is károkat okoztak, a fakivágásokkal igyekezett ezeket megszûntetni az ön-
kormányzat. A biztonságos közlekedés érdekében a következõ lépésként a kerékpár-
út rendbetételét ütemezték.

Bábolna Város Önkormányzata ezzel egyidejûleg márciusban megkezdte fásítási
programjának megvalósítását. Faültetésre került sor az Újhelyi és a Kozma utcákban.
A felkínált lehetõségek közül a lakosok maguk választhatták ki, melyik fajtájú facseme-
tét vagy cserjét szeretnék az ingatlanuk elõtti közterületre elültetni. Az igények alapján
41 db szomorú eperfa, 14 db cseresznyeszilva, 9 db oszlopos gyertyán és 4 db babér-
meggy került kiosztásra, mellyel 19 ingatlan elõtt nevelkedhet új facsemete. A facseme-
ték elültetését a lakosok vállalták. Emellett a Névtelen utca új temetõ parkolójától a Koz-
ma utca közti szakaszán 21 db kislevelû hársfa, 30 db kerti gyöngyvesszõ díszíti a te-
rületet. Pótlásra került még a Mészáros út menti, az elmúlt két év vandalizmusának ál-
dozatául esett 6 db gömb kõris is. Az önkormányzat a növénytelepítésre eddig
706.500,- forintot tudott biztosítani.



ÓVODAI ÉS BÖLCSÕDEI BEIRATKOZÁS
A bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõdébe
2015/2016-os nevelési évre a gyermekek beíratása az
alábbi idõpontokban történik:

2015. április 21-én kedden 8-16 óráig
2015. április 22-én szerdán 8-16 óráig

Az óvodába a 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus
31-e között született gyermekek jelentkezését várják, va-
lamint azokét a gyermekekét, akik még nem jártak óvo-
dába, de 3. életévüket 2015. aug. 31-ig betöltik.
A bölcsõdei férõhelyekre a 2013. szeptember 1-je és
2013. május 31-e között született gyermekek elõjegyzé-
sét, beíratását várják.

i   i   i   i

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
A 2015/2016-os tanévre az általános iskolák elsõ évfo-
lyamára a beiratkozás az alábbi idõpontokban lehetsé-
ges:

2015. április 16-án (csütörtökön) 8-19 óráig,
2015. április 17-én (pénteken) 8-18 óráig.

Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a vá-
lasztott általános iskola elsõ évfolyamára beiratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolást kell bemutatni.

AZ ALMÁSFÜZITÕI ÓVODÁT
GYARAPÍTJA A BÁLI BEVÉTEL
Pontosan 1 millió 156 ezer 890 forint érkezhet az almás-

füzitõi Sün Balázs Óvoda számlájára. A nevelési intézmény
ezt a nagy összeget a második Komáromi Jótékonysági Já-
rási Gálán sorsolás útján nyerte el, még januárban. A jóté-
kony eseményt akkor a Komáromi Járási Hivatal munkatár-
sai szervezték annak érdekében, hogy segítsék a komáro-
mi járás települési óvodáit. Ez alkalommal a gálán a járás
településeinek mûvészeti csoportjai adtak mûsort, szóra-
koztatva a felajánlást nyújtó önkormányzatok, cégek képvi-
selõit. A januári gála híre most ismét felmerült, hiszen már-
cius 20-án adták át a támogatásról szóló utalványt jelképe-
sen a nyertes intézményben. Az eseményen Molnárné dr.
Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetõje és dr.
Kancz Csaba kormánymegbízott részletezték az adomá-
nyozás szellemében útjára indított járási jótékonysági gála
jövõbeni céljait, melyek változatlanok: továbbra is az óvo-
dákra fókuszálva folytatják a szervezést. A megjelent pol-
gármesterek közt a márciusi rendezvényen dr. Horváth Klá-
ra, Bábolna vezetõje is tiszteletét tette.

A Sün Balázs Óvoda csöppségei versekkel és zenés mû-
sorral köszönték meg a felajánlást, melybõl – Kerek Etelka
óvodavezetõtõl megtudtuk – a nyári melegben hûst adó
pancsoló létesülhet az intézmény udvarán.

TÁMOGATÓ SEGÍTSÉG
AZ ISKOLAKEZDÉS ELÕTT

A kudarcoktól mentes iskolakezdést szolgálja a Száz-
szorszép Óvoda és a Bábolnai Általános Iskola szoros
együttmûködése, melynek egyfajta módja az a bemutatko-
zó foglalkozás, ahol az iskolába készülõ óvodások kompe-
tenciáit mérhetik fel a helyi tanítók. A március 24-én, ked-
den megtartott játékos óvodai óra során már látható volt,
hogy a gyerekek mennyire mélyednek el az egyes témák-
ban, milyen szókinccsel rendelkeznek, és tapasztalható volt
mozgékonyságuk mértéke is. Ez egyfajta iránymutatást je-
lent a tanítók számára. Az együttmûködés az óvoda és az
iskola között elsõsorban a gyermekek érdekében szövõ-
dött, hiszen a váltás az óvoda és az iskola intézménye kö-
zött nagy lépés a nagycsoportos korú nebulók és az aggó-
dó szülõk számára is. Mind a pedagógusok, mind az óvo-
dapedagógusok úgy vélik, az elsõ nagy találkozás feszült-
ségét oldhatja, ha azt továbbiak elõzik meg, ezért is terem-
tenek erre több alkalmat.

A Százszorszép Óvodában idén tankötelessé váló 48 kis-
gyerekbõl várhatóan 31 nagycsoportos kezdi meg majd az
elsõ osztályt. Úgy tudjuk, ebbõl hárman nem a helyi iskolát
választják. A tervek szerint 28 fõvel két osztály indulhat az
iskolában. A gyerekek iskolaérettségét külsõs szakértõ is
vizsgálta, kinek véleményével a helyi óvónõk is egyetértet-
tek. 

A foglalkozást másnap szülõi tájékoztató is követte a be-
iskolázás témakörében, ahol a fejlesztõpedagógus vélemé-
nye is elhangzott.

Az óvónõk tanácsa szerint, amennyiben a szülõk megfo-
gadják tanácsaikat, és a tudatos fejlesztõen ható játékkal a
fejlõdésnek zöld utat adnak, akkor a gyermek felkészülteb-
ben és érettebben lépheti át az iskola küszöbét.

A két intézmény a közeljövõben további találkozásokat is
szervez majd annak érdekében, hogy kisgyermek és szülõ
egyaránt kudarcmentesen nézhessen az iskolai évek elébe.
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Hisztis a gyerekem, 
mit tegyek???

Kedves Szülõk!
Furákné Mózes Lilla óvodavezetõ,

fejlesztõpedagógus, szakértõ tart elõadást arról,
hogy a gyermek életében mennyire fontos, 

és meghatározó az elsõ három év.
Továbbá arról is hallhatunk ötleteket,
hogyan kezeljük a dacot, és a hisztit.

Helye: 
Bábolnai Százszorszép Óvoda 

és Bölcsõde
Ideje: 

2015. április 15. 16.30



Füstölt sonka illat terjengett a bábolnai lovaspálya mellett
található kiállítócsarnokban március utolsó hétvégéjén. A
Magyar Sonkalovagrend ugyanis ekkor rendezte meg is-
mét kétnapos fesztiválját, mellyel azt a húsipari terméket
ünnepelte, amelyre nemcsak büszkék, de népszerûsítését,
hagyományainak ápolását és örökítését is felvállalták. Ter-
mészetesen a hagyományos sonkáról van szó, mely egyet-
len standról sem hiányozhatott a kiállítócsarnokban. A fesz-
tiválon árusító és bemutatkozó húsipari vállalkozások im-
már visszatérõ árusítók, a megjelent tizenöt, országosan el-
ismert cég standján füstöltáruk sokasága csábította az ér-
deklõdõket és természetesen a vásárlókat, hiszen sokan
évrõl évre itt szerzik be a húsvét hagyományos ünnepi ele-
delét. 

A Bábolnai Sonkafesztivál a fõszervezõ Debreczeni Tibor
számára fontos rendezvény, miután a bábolnai vállalkozó
töretlenül helyben szeretné népszerûsíteni a megfelelõ mi-
nõségû sonkát, és kiszolgálni a gyakran messzebbrõl érke-
zõ vásárlókat. 

A szombati nap talán kevesebb látnivalót tartogatott, mint
a vasárnap, mely elsõsorban a sonkák versenyérõl szólt és
színpadi programokban is bõvelkedett. A sonkák és szalá-
mi-áruk megmérettetésében idén is szakavatott zsûri érté-
kelt. A sonkamustra a szervezõ szerint idén is jól sikerült. „A
megmérettetés a húsipari vállalkozások számára kötelezõ,
amit úgy oldanak meg, hogy az egyes standokról kiválasz-
tott sonkát vetik nagyító alá. A zsûrizendõ sonkák értékelé-
se így a vásárlók számára is egyfajta értékmutató „- magya-
rázta Debreczeni Tibor. 

Örömmel bírált idén Szabó György húsipari technikus,
hentes mester is, aki a felkínált árukról pozitívan beszélt, a
szakmáról azonban már kevésbé. Véleménye szerint a hús-
ipar az utóbbi idõben visszafejlõdött, miután a húsáruhoz
kapcsolható szakmák – így például a hentes is – hiányszak-
mának számítanak, melynek oka, hogy egyszerûen eltûnt
az oktatás. „A régi ízeket sokan keresik. Örömmel látom,
hogy a keresletet a munkatársak ki tudják szolgálni. Az áru
szép, az ár ugyan magas, de arányos a munkával. A hús-
iparnak akkor lehet ismét jövõje, ha visszakapja a múltban
szerzett hírnevét” – magyarázta. 

Egészen más szemmel nézett a sonkákra dr. Németh An-
tal, a Vágóállat és Hús Terméktanács elnöke, akit sokkal in-
kább foglalkoztatott az alapanyag: maga a sertés.  „Nem a
hagyományos sertéstartás folyik Magyarországon, mert
egy ideje már az európai piacra kell termelni, ráadásul ver-
senyképes módon. A cél, hogy az állat minél kevesebbet
egyen, minél gyorsabban meghízzon és minél kisebb he-
lyen készüljön el a vágásra. Ezek a tényezõk nem kedvez-
nek a hagyományos magyar ízvilágnak, amit a magyar son-
ka jelent, és amit a hazai vásárlóerõ, fogyasztó és a sonkát
készítõ szakember is elvár. Az ilyen fesztiválok sokat tehet-
nek azért, hogy a sonka ne veszítsen népszerûségébõl, hi-
szen annak köszönheti létét, hogy jelen lehet a hazai pia-
con. Az érlelés és a szakszerû technológia olyan sokszínû
aromavilágot teremt a húsnak, mely nyers állapotában nem
tör elõ. A helyes érlelés és készítési technikákkal valódi
specialitást hozunk létre, amit a távolabbi külföld országok-
nak is meg kell ismerniük. Ehhez azonban komoly piacbõ-
vítõ tevékenységre, egységes védjegyrendszer (Kiváló Mi-
nõségû Sertéshús Védjegy) használatára és kiemelt marke-
tingre van szükség. Mint megtudtuk, ezért dolgozik dr. Né-
meth Antal zsûritag által képviselt Vágóállat és Hús Termék-
tanács is. 

A zsûri elnöke idén is Opóczky Sándor volt, aki úgy fogal-
mazott: a bírálatkor a zsûri valamennyi érzékszervét próbá-
ra tette, hiszen a sonka mustráján a húsárut alaposan
szemügyre vették, végigtapogatták, nyomogatták, aromáját
szagolgatták, hallgatták a belekbe zárt füstölt hús roppanó
hangját, és elsõsorban ízlelték, kóstolgatták a – jobb eset-
ben – készre érlelt termék velejét.

A zsûri elnöke, Opóczky Sándor nemzetközi vizsgával
rendelkezõ bíráló, mesterszakács szerint ebben az eszten-
dõben a szalámik vitték a prímet, a sonka minõsége elma-
radt a tavalyitól. 

A zsûri elnöke külön kiemelt egy versenyen kívül induló,
leadási határidõn túl beérkezõ, több éven át érlelt mangali-
ca sonkát, amit az általa alapított vándorkupával díjazott.

A sonkás megmérettetés mellett a fesztivál a gasztronó-
mia számos élvezeti cikkét igyekezett felvonultatni, így aki
idelátogatott biztosan nem maradt sem éhes, sem szomjas.
A kiállítócsarnok udvarán kézmûvesek kínálták portékáikat,
a színpadon pedig a mulattatás mesterei szórakoztattak.
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Bábolna Város Önkormányzata költségvetési rendeleté-
ben a korábbi évekhez hasonlóan 2.500.000 Ft-ot biztosított
a Bábolnai Zene és Mûvészeti Iskola mûködtetéséhez, tá-
mogatva és elismerve az intézmény által végzett tevékeny-
séget. A zeneiskola fenntartója, a Ritmus Közhasznú
Nonprofit Kft. minden év január 31-ig számol el az önkor-
mányzattal a támogatás összegérõl.

Az idei évben a mûvészeti intézmény fenntartója külön tá-
mogatás iránti kérelemmel kereste meg az önkormányza-
tot. A külön támogatás iránti kérelem a Ritmus Koncert Fú-
vószenekar támogatására vonatkozott. Az önkormányzat
méltányolva a kérést – 300.000 Ft támogatást állapított meg
a zenekar részére.

A Zenekar támogatásáról, ahogy minden más támogatott
esetében is ez kötelezõ, az önkormányzat támogatási szer-
zõdést köteles kötni. A támogatással kapcsolatban a szer-

zõdés megkötése még folyamatban van, ugyanis a fenntar-
tó a támogatásról szóló szerzõdés elszámolási rendelkezé-
seit túl szigorúnak tartja.

Ahogy a korábbi évek számvevõszéki, belsõ ellenõrzési
és más vizsgálatai is bizonyítják, önkormányzatunk felelõs
módon gazdálkodik a rá bízott közpénzzel. Az önkormány-
zat felelõssége, hogy a helyi lakosok és vállalkozások által
befizetett adók megfelelõen és átláthatóan kerüljenek fel-
használásra, amelyhez nélkülözhetetlen, hogy egy támoga-
tott szervezet részletesen és láthatóan számoljon el a neki
átadandó közpénzrõl.

Az önkormányzat mindig is támogatta a helyi kultúrát,
sportot, mûvelõdést, bátorította és ösztönözte a civil szerve-
zõdéseket, ezért reméljük, hogy a zenekar fenntartójával,
miután elfogadta az elszámolási kötelezettséget, a szüksé-
ges támogatási szerzõdést sikeresen meg tudjuk kötni.

ISMÉT KÉRDEZ A KSH
A Központi Statisztikai Hivatal 2015. évi adatgyûjtési pro-

gram szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést
hajt végre Bábolnán március 16-tól május 15-ig. 

A felmérés célja a lakosság fogyasztási szokásainak,
jövedelmi helyzetének és életkörülményeinek vizsgálata. A
megkérdezett háztartások válaszadásukkal közvetve hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy mind a magyar, mind az európai
döntéshozók minél pontosabb képet kapjanak a magyar
háztartások életszínvonaláról. 

A felvételben résztvevõket (országosan mintegy 13 ezer,
ebbõl Komárom-Esztergom megyében 425 háztartást)
véletlen mintavétellel választotta ki a Hivatal. A kérdésekre
kétféle módon lehet válaszolni: interneten vagy a kérdezõ
személyes közremûködésével.

Bábolnán és Banán a korábbi évek gyakorlata szerint
2015-ben az alábbi rendszeres lakossági adatfelvételeket is
végrehajtanak, mint például a munkaerõ-piaci kérdésekkel
és háztartási költségvetési témákkal kapcsolatosan. A
lakosság a felméréssel kapcsoltban a 34/312-365-es tele-
fonszámon (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra) érdeklõdhet.

Érintett szerv:
Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi fõosztály

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1076.

Telefon: (+36-88) 620-200 Telefax: (+36-1) 345-8641
Honlap: www.ksh.hu

Az adatokat bizalmasan, kizárólag statisztikai célra,
összesítve, egyedi azonosítás lehetõségét kizáróan

kezelik!

Az adatgyûjtéseket végrehajtó kérdezõk hivatalos iga-
zolvánnyal rendelkeznek.

Ezt gyûjtjük mi
bohócok a Helytörténeti Gyûjtemény

legújabb kiállításán.

Megnyitó április 22-én (szerdán) 
16 órakor.

A ZENEISKOLA ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

A gyõri OCSBE Kutyaiskola április 18-tól
Bábolnán is elindítja foglalkozásait.

Engedelmes és ügyességi képzés
kezdõ és haladó szinteken.

Kiállítási felkészítés, dog-dancing,
egyéni képzések.

Az elsõ foglalkozás idõpontja:
2015. április 18. 10:30

Helyszín:
Bábolna, Tessedik utcai kutyafuttató

További információ:
+36-70/664-7362

www.ocsbe.weebly.com
colliesegyesulet@gmail.com

Facebook: OCSBEKutyaiskola

AZAZ
OCSBE KOCSBE KUTYUTYAISKAISKOLAOLA

BÁBOLNÁNBÁBOLNÁN
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ÁLLÁS LEHETÕSÉG
PÉNZINTÉZET ALKALMAZOTTKÉNT

1 FÕ HITEL ÜGYINTÉZÕT,
1 FÕ TERÜLETI KÉPVISELÕT

KERES, ÉRETTSÉGIVEL.

Önéletrajzokat kérem:
karrier10@freemail.hu

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS

2015. április 27-én hétfõn 14 és 16 óra között a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Er-
délyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes
gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai
lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társada-
lombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgató-
sághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

„HA  A  TÁNCUNKAT  NÉZED,  
A  SZÍVÜNK  SZAVAIT  HALLOD”

SSzzeerreetteetttteell  mmeegghhíívvjjuukk  ÖÖnntt
ééss  KKeeddvveess  CCssaallááddjjáátt

aa

1995  -  20  ÉVES  -  2015
CSEPEREDÕK  

NÉPTÁNCCSOPORT  
MMÛÛSSOORRÁÁRRAA

aa  bbáábboollnnaaii  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonnttbbaa

22001155..  áápprriilliiss  2255-éénn  1166  óórráárraa

MMuuzzssiikkááll  aa  RRoojjttooss  EEggyyüütttteess

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

Bábolna Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet 

a 2015. szeptember 11-12-én 
megrendezésre kerülõ

XVII. Kukorica Fesztivál
rendezvénysátrában és annak 

öt méteres környezetében történõ, 
meleg- és hidegkonyhai vendéglátói

tevékenység ellátására.

A pályázati hirdetmény teljes szövege
megtekinthetõ 

a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetõtábláján, illetve letölthetõ 

a www.babolna.hu honlapról.

Bábolnai Polgárõr Egyesület
Sáhó András elnök, tel.: 30/621-2011



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu12

2015. április

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Már esztendõk óta özvegyi sorban és egyedül
élt az öreg Nagy Mihály. Úgy is teltek a napjai, örök
egyformaságban, akár a megapadt folyócska
ahogy folydogál.

Végre azonban mégis történt valami. 
Pedig az a nap is, amelyen megtörtént a nagy

esemény, egészen úgy indult, mint a többi. Vagyis
hajnalban a kakasok, versengve és nagy buzga-
lommal, szólani kezdtek; s majd imitt-amott vaktá-
ban ugatni kezdett egy-egy kutya is. A kakasokat
és a kutyákat egyaránt hallotta Mihály bácsi; sõt
azt is meg tudta volna mondani, csupán a hang
után, hogy melyik milyen, s hol van otthon. De hát
ez nem is csoda, mert amióta özvegyen és egye-
dül él az öreg, azóta az elsõ kakasszóra mindig fel-
ébredett. S ettõl az idõtõl kezdve aztán, akár egy
öreg óra, nagy egyformasággal úgy ketyegte to-
vább ébren a perceket.

Hát a kakasok szóltak; s itt-ott vakkantott egy-
egy kutya.

Aztán derengeni kezdett.
S a derengés csendjében pedig a Mihály bácsi

két lába is elindult az ágyból, s követte õ maga is
a lábát. Vagyis fölkelt, hogy a házban és a gazda-
ságban elvégezze mindazt, amit így hajnalban
máskor is végezni szokott. Amikor minden szüksé-
ges dolgot megtett, egy kövér cigarettát sodort
magának, s arra rágyújtott. Aztán odaállott az ab-
lak elé, hogy kinézzen a világba. Eregette lassan a
füstöt, s úgy szemlélte, a füstön keresztül, hogy
mily csend van mindenütt.

S hogy nem történik semmi.
Csak a keleti égen erõsödött egyre jobban a

fény, s csak a pirosba hajló falevelek villadoztak,
mint a madarak tükrei.

Mert bizony, már õsz volt.
Így nézte Mihály bácsi, hogy vajon mit lehet lát-

ni; s miközben nem látott úgyszólván semmit, las-
sacskán valami enyhe és derûs nyugtalanság kez-
dett rezegni benne, mint ahogy a lég is megunja
néha, hogy ne legyen semmi szél.

Hát igen, legalább egy kis fuvalomra vágyott az
öreg.

Kiment tehát az útra, s ott mendegélni kezdett,
hátha lesz valami. Ment az öreg, egyre tovább a fa-
lu között, az országúton. De hát nem jött senki, s
nem történt semmi, oly korán volt még az idõ. Vég-
re azonban mégis feltûnt egy teherautó, amint
nagy hatalmasan törtetni látszott szembe vele. Ha-
ragos ember lehetett, aki vezette, mert senkit és
semmit nem tekintett, hanem csak robogtatta a ko-
csit, ami ládákkal és hordókkal volt telerakva. Több
idõt gondolván az öreg, mint amennyit a robogó

alkotmány hagyott neki, csak az utolsó pillantás-
ban tudott az út szélire ugrani; s bizony onnét az
útszélrõl is szinte a híd alá fújta a kocsi szele, mert
a dolog éppen egy híd mellett történt.

– No hát – puffant meg az öreg –, ez a teherau-
tó mondhatni keresztülment rajtam!

A nagy porfelhõben utánanézett a kocsinak,
majd megindult ismét, és szép csendesen mende-
gélni kezdett visszafelé. S amint így mendegélt,
hát egyszer egy ember tûnik elõ, aki friss mozgás-
sal éppen feléje tart az úton. Nézte, de az elsõ pil-
lantásokkal nem ismerte meg. Ahogy azonban kö-
zelített az ifjú ember, egyre bizonyosabb lett, hogy
János, aki jön.

Vagyis ama rokon, akire nézett az örökség.
– Jó reggelt, Mihály bátyám! – köszönt is János,

elég kedvesen.
– Jó reggelt, egy-öcsém! – fogadta az öreg.
– Hát hogy-mint van?
– Biza rosszul! – felelte Mihály bácsi.
Erre jobban odanézett a rokon, hátha igaz len-

ne csakugyan, amit monda az öreg.
– S mért van maga rosszul? – kérdezte.
– Én azért, kedves öcsém, mert egy nagy teher-

autó keresztülment rajtam!
János jobban az öregre kapta a szemét, s hát

csakugyan, az öreg igen meghuppanva és gyá-
moltalanul álldogál. Ejnye, tûnõdött magában Já-
nos, tréfa lenne a szó, vagy a valóságot takarja
mégis?! Tréfa nem lehet, mert csakugyan igen ron-
csaiban áll az öreg; de a valóhoz mérten igen ép-
ségben mégis! Mit szóljon hát, ez most a kérdés.
Mert ha megesve sajnálkozik, esetleg nevetség
tárgya lesz majd; ha pedig pogányul veszi a dol-
got, az örökséget veszítheti el.

– Más ember ágyba dõl ilyenkor – mondta hát
János.

– Engemet is igen húz – felelte erre Mihály bá-
csi.

Aztán elváltak.
A szél is meglibbent, s meg az öregben is a

kedv, hogy hát mégis történik valami.
S mosolyogva hazament.
De egy óra sem telt belé, már nagy búsulásban

egy vénasszony érkezett, hogy vajon még életben
van-e, mert éppen most hallotta azt az elborzasztó
nagy szerencsétlenséget.

– Ki mondta?
– János beszéli – felelte a vénasszony.
Hát ha így van, gondolta magában az öreg, ak-

kor csakugyan folytatni kell, amit unalomból és tré-
fából elkezdett. Folytatnia kell, mert különben Já-
nos marad a gyõztes.

– Bizony, csak pislákolok – nyöszörgött az öreg.
– Hát akkor mért nem fekszik le?
– Nem tudok levetkõzni!
Ha nem tudott, hát az öregasszony megkönyö-

rült rajta, s gyöngéd kezekkel levetkõztette. Aztán
szépen ágyba is fektette, de imádkozni már nem
tudott érte, mert új látogatók jöttek, akik mind tö-
rötten ülték körül az ágyat. Majd a sor végén János
is megérkezett, hogy a halált nehogy lekésse. Ide-
jében is jött, úgy találta, mert a helyzet nemcsak
egészen siralmas volt, hanem maga Mihály bácsi
is a végsõ szóhoz folyamodott.

– Hagyakozni akarok! – mondta nehezen.
S mindjárt ki is nyilvánította, hogy a jelen lévõ

tanúk elõtt s lelkiismeretes szokás szerint minden
vagyonát Jánosra hagyja, aki viszont, ennek elle-
nében, két dolgot megtenni tartozik. Nevezetesen
tartozik azzal, hogy illendõ temetésrõl gondoskod-
jék; másodszor pedig tartozik azzal, hogy húsz
pengõforintot rögtön lefizessen.

Ennyit és nagy nehezen elmondhatván az öreg,
végsõ megerõltetéssel félig felült az ágyban, és Já-
nos felé fordult.

– Így jó lesz-e? – kérdezte.
A megtört szívûek mind Jánosra néztek, a sze-

rencsés rokonra, s a hála kibuggyanását megille-
tõdve várták. S amit vártak, abban nem is csalód-
tak, mert János fájdalmas szavakkal jelentette ki,
hogy az illendõ temetésrõl gondoskodni fog; majd
a szavak után sújtottan felállt, és a húsz pengõfo-
rintot általnyújtotta Mihály bácsinak. Az öreg meg-
nézte a pénzt, majd a markába szorította, mintha a
fájdalom görcsében tette volna. Aztán visszaeresz-
kedett lassan a párnára, és úgy nézte fektébõl a
gerendát, mintha ott a tetõn egy nyílást keresne,
amelyen a lelke elszállhasson az egekbe.

Egy öregasszony sírni kezdett.
De akkor hirtelen, mintha valami csoda történt

volna, az öreg könnyûszerrel felült az ágyban, és
biztos mozdulattal lelépett a földre.

S elkezdett öltözködni.
Olyan erõben és egészséggel mozgott, hogy

egy darabig szólani sem tudott senki. De aztán Já-
nos felugrott a helyérõl, s nagy szemrehányással
szólott az öregre, mondván:

– Mért hazudta, hogy egy teherautó keresztül-
ment magán?!

– De bizony, keresztülment! – mondta az öreg.
– Magán?!
– Rajtam!
– Hát nincs magának semmi baja!
– Nincs, mert a híd alatt voltam – nevetett az

öreg.
S nevettek mások is, az egész gyülekezet. Mi-

hály bácsi pedig bort vett elõ, hogy a húsz forint
háta mögül az õ illedelmes vendégeit megkínálja.

Kedves Olvasó! Április 1. a bolondok napja. A jeles nap eredete kérdéses, egyesek szerint a bolondos áprilisi idõ-
höz van köze, mások szerint IX. Károly francia király egyik rendeletéhez, mely során április 1-jérõl január 1-jére tette át
az új esztendõ napját, és a régi újév napja megmaradt  ,,bolond’’ újesztendõnek. Ezen a napon rengeteg országban
szokás az ilyenkor esedékes tréfálkozás  és megviccelés. Akit ilyenkor sikerül valamivel rászednünk, az hivatalosan is
április bolondja lesz. Ezért az  e havi rovatunkban közölt novella is humoros, akár egy jó kis áprilisi tréfának is beille-
ne. Veresné Szkocsek Mária

TAMÁSI ÁRON: ÖREG PILLANGÓ
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Március 25-én az Aranykönyv-díjas Bomlás címû könyv
szerzõje, Lakatos Levente látogatott városunkba, hogy egy
író-olvasó találkozó kapcsán személyesen válaszolhasson
az érdeklõdõk kérdéseire. A fiatal íróval Veresné Szkocsek
Mária, a város alpolgármestere beszélgetett.

Levente  2009-ben, egyedül adta ki elsõ könyvét, Legyél
sikeres fiatal! címmel. Egy évvel késõbb jelent meg a
Barbibébi, majd a Loveclub, melyekkel ismertté vált. Díj-
nyertes mûvérõl, és a nemrégiben kiadott legújabb köteté-
rõl, az Aktusról is mesélt az érdeklõdõknek.

A tehetséges író eredetileg színésznek készült, de végül
a billentyûzet felett találta meg hivatását. ,,Drámatagozatos
iskolába jártam, de aztán rájöttem, hogy az írás, a könyv-
szerzés közelebb áll a szívemhez, mint a színészet’’ –
mondta el.

Rajongói kérdésére  válaszolva a regényíró elárulta, hogy
leginkább éjjel szeret alkotni, és a munkafolyamat meneté-
be is beavatta a megjelenteket. ,,Általában éjjel írok, mert
olyankor minden elcsendesül, és teljes nyugalomban tudok
dolgozni. Ez úgy zajlik, hogy az adott fejezetbõl elkészítek
egy verziót, majd azt kinyomtatom, kijavítom, majd újra be-
gépelem.’’

Levente a hagyományos jegyzetelést is szívesen alkal-
mazza. Mint mondta, így könnyebben jönnek a fantáziadús
gondolatok.

,,Úgy gondolom, a kézzel történõ írás során jobban oda-
figyel az ember arra, mit ír le, hiszen azt nem lehet csak úgy
kitörölni. Koncentrációt igényel, viszont rengeteg ötlet szü-
letik ilyenkor a fejemben’’.

Az érdeklõdõk a könyvbéli karakterek megformálásának
lépéseire is kíváncsiak voltak. ,,Szerintem minden karakter-
ben benne van a szerzõ is egy kicsit’’ – fogalmazta meg Le-
vente, aki egy-egy szereplõ jellemének tökéletesítéséhez
szakemberektõl, vagy a saját környezetébõl kér segítséget. 

A szerzõ kötetei nem csak a fiatalabb generáció tagjainak
íródtak, hanem az idõsebbek is örömüket lelhetik az olvasá-
sukban. Ezt bizonyítja, hogy az író-olvasó találkozón az
érett korcsoport képviselõi is részt vettek.

Levente fontosnak tartja az olvasóival való kapcsolattar-
tást, és egyáltalán nem érzi azt tehernek. Közvetlensége mi-
att a résztvevõk bátran dedikáltatták vele köteteiket, és egy
közös fotóval is megörökítették a találkozást.

HANGSZERVÁLASZTÓ NÖVENDÉKHANGVERSENY
A 20 év, 20 koncert címmel meghirdetett koncertsorozat

március 5-i hangversenyén városunk zeneiskolájának nö-
vendékei mutatták be tudásukat. Bánfi Csaba, az intézmény
igazgatója elmondta, hogy a rendezvény egyik  fõ célja az
iskolában tanulható hangszerek megismertetése volt, ezzel
segítséget nyújtva a hangszerek kiválasztásában szülõknek
és gyermekeiknek egyaránt.

Az idei tanév legkisebbjeivel a tehetségkutató progra-
mon belül, játékos formában ismertetik meg a választható
zeneszerszámokat. Ezen alkalmakon derülhet fény arra,
hogy kinek melyik hangszer került közel a szívéhez. 

Az intézményvezetõ elárulta, hogy a legnépszerûbb
hangszerek közé a szintetizátor, a zongora, az ütõhangsze-
rek és a hegedû, illetve klarinét tartozik. Utóbbiak tanulásá-
ra jelenleg egyelõre csak Ácson van lehetõség, ám a jövõ-
ben igyekeznek újra bevezetni településünkön is.

A muzsikuspalánták lelkesen készültek az eseményre,
és felnõttként is szeretnének majd a zenével foglalkozni.
Legtöbben közülük a zeneiskolától elválaszthatatlan fúvós-
zenekarban képzelik el helyüket, de akad rockzenész és je-
lölt is.

LAKATOS LEVENTE ÍRÓ DEDIKÁLTA ÚJ KÖNYVÉT

Jubileumi hangverseny
Szeretettel meghívjuk a zeneiskola

jelenlegi és volt növendékeit,
szülõket, nagyszülõket és minden 
kedves érdeklõdõt a zeneiskola 

20 éves születésnapi elõadására
2015. április 18-án 16 órai kezdettel 

a Bábolnai Szabadidõközpontba.

Fellépõk:
moderntánc, társastánc csoportok, színjátszó csoport,

Ritmus Koncert Fúvószenekar, klarinétos, ütõs, 
trombitás, fuvolás, zongorás, furulyás, szolfézs, 

hangszeres és tehetségkutató csoportok a zeneiskola
növendékei és tanáraik.

Mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan!
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– számítógépes futómû beállítás
– mûszaki vizsgára való felkészítés
– új gumiabroncsok nálunk 

INGYENES szereléssel
– diagnosztika, szervizmunkák
– gépjármû villamossági javítások
– új autóalkatrészek értékesítése
– motoroptimalizáló készülék értékesítése és INGYENES beszerelése
Castrol motorolajat vásárolja nálunk és az olajcserét ingyen adjuk 

Nagyigmánd, Gépállomás utca 1.
Tel. 30/977-9374
NYITVATARTÁS: H – P 7:00 – 15:30

IGÉNYELJE HÛSÉGKÁRTYÁNKAT ÉS 10 % KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÍTJÜK
AJÁNLATUNK 2015.12.31-IG ÉRVÉNYES

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 
SZAKRENDELÉS

Komplex, egyénre szabott kezelések 
kellemes környezetben kiváló szakember segítségével.

Voll-féle mûszeres állapotfelmérés
Teljes test elemzés Magnetspace készülékkel

Talpreflexológia és állapotfelmérés, 
táplálkozási tanácsadás

Méregtelenítés, gyógynövény terápia
Vizeletteszt

BEMER terápia, fényterápia, OMRON TENS kezelések
Masszázskülönlegességek, köpölyözés, akupresszúra

Reiki kezelések, infra kabin

FITOHED 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ STÚDIÓ
FÁBIÁNNÉ DR. TÓTH HEDVIG 2934 Bábolna Jégeri út 27.

www.fitohed.mlap.hu  •  tothhedi@t-online.hu

06 30 517 479

AKIT AZ AKIT AZ 
ISTENEK ISTENEK 

SZERETNEKSZERETNEK
élõ kélõ koncertoncert

Elõadja: Csákányi Eszter 
2 fõs zenekari kísérettel

április 19-én a Szabadidõközpontban 
18 órai kezdettel

Zenei vezetõ:
Puskás Péter - billentyûs hangszerek

Kovács Norbert - ütõhangszerek
Dramaturg, szövegíró: Zöldi Gergely

Jegyek: 
800 és 1.000 forintért vásárolhatók elõvételben 

a városi könyvtárban nyitva tartási idõben.
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ÁPRILISI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

Április 14.:
Mindent a csalánról,
csalán sampon készítése

Április 21.:
Szemünk védelmében –
a szürke hályogról, 
zöld hályogról, 
szemszárazságról 
és a maculadegenerációról

Április 28.:
Hasznos információk 
a BEMER terápiáról 
A BEMER matrac használata

TÁNCOLÓ NYUGDÍJASOK
Az Idõsek Klubjának berkeiben mûködõ Vadvirági tánc-

együttes és énekkar 2003-as megalakulása óta számos vá-
rosi és környékbeli rendezvény rendszeres fellépõje. Pro-
dukcióikkal többek között Szolnokra és Egerbe is eljutottak
már.

Jelenleg egy három napig tartó balatonfüredi nyugdíjas
találkozóra készülnek, mely április 19-én kezdõdik. Koncz
Józsefné, a táncos csapat vezetõje és egyben koreográfu-
sa elmondta, hogy a régebbi mûsorukkal is nagy sikert
arattak, de most új koreográfiával is gazdagítják a reperto-
árjukat, melyben a modern stílus és néptánc jellegzetes
motívumai fonódnak össze. A tánclépések összeállításában
a televízió néptánc mûsorai, illetve a tagok egyéni kreatív
ötletei is segítséget nyújtanak.

A balatonfüredi fesztiválra az egész ország területérõl ér-
keznek majd fellépõk, nyugdíjasaink hat fõvel készülnek az
eseményre. Mûsoruk nagy lendülettel készül, és igyekez-
nek mások példájából is meríteni, annak érdekében, hogy
tökéletesítsék produkciójukat.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
2015. március 19-én a Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-

pont szervezésében a bábolnai nyugdíjasok fergeteges
színházi elõadáson vehettek részt a Gyõri Nemzeti Színház-
ban. 

Beaumarchais Figaro házassága címû színmûvét tekin-
tettük meg, melyen mindenki nagyon jól szórakozott. 

Köszönjük a lehetõséget dr. Horváth Klára polgármester
asszonynak, akitõl még karácsonyra kaptuk azokat a Relax
kuponfüzeteket, melyek igénybevételével 50%- os kedvez-
ménnyel tudtuk a színházjegyeket megvásárolni. Jó hír a
nyugdíjasok számára, hogy ebben az évadban még egy-
szer lehetõségünk lesz egy gyõri színházlátogatásra.

BETEG EMBERTÁRSON
SEGÍTETTEK A VÉRADÓK

Nemes célt szolgált a március 19-i véradó alkalom, miu-
tán a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete ritka vércso-
port-típussal rendelkezõ véradókat is várt egy szívmûtét
elõtt álló, bábolnai lakos megsegítésére. A részletekrõl
Morovicz Józsefné titkárt kérdeztük, aki elmondta: helyben
nyolc lakosnak van olyan vércsoportja, amelyre szükség
volt. A véradás szerencsére sikerrel zárult, hiszen már kora
délutánra sikerült levenni a négy egység vért, mely elõrelát-
hatóan elegendõ mennyiség. 

Morovicz Józsefné örömmel részletezte a márciusi vér-
adás körülményeit, hiszen rendhagyónak, többszörösen
rendhagyónak számított ez az alkalom. Mint megtudtuk, va-
lamennyi véradó segítõkész hozzáállást tanúsított, sajnos
azonban csak csekély volt azoknak a száma, akik a konk-
rétan megfogalmazott segítõ célra adakozhattak. A felaján-
lást nekik hivatalos formában, aláírásukkal is hitelesíteni
kellett. 

Az idei esztendõ elsõ véradása a véradók létszámát ille-
tõen is pozitív eredményeket hozott, hiszen ötvenen vetet-
ték alá magukat önként a tûszúrásnak. Az önzetlen segít-
ségnyújtók több meglepetésre is számíthattak, hiszen
Szedlacsekné Búza Ildikó vöröskeresztes elnök és
Morovicz Józsefné titkár uzsonnával kínálták a véradókat.
Ezen túlmenõen egy különleges felajánlásnak is örülhettek,
hiszen egy tizenhárom esztendõs helyi kislány saját zseb-
pénzébõl vásárolt csokoládéval ajándékozta meg a tûszú-
rást vállalókat.

A véradó alkalmak továbbra is folytatódnak városunkban.
Rendkívüli esetben a véradást követõ 56 nap elteltével to-
borozzák a tûszúrásra vállalkozókat, egyébként három hó-
nap múlva lesz a következõ véradás. 
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Drága Magdika!
Mintha tõrt szúrtak volna a szí-

vünkbe, úgy hatott ránk a hír azon az
amúgy is borús, szomorú péntek reg-
gelen. Futótûzként terjedt a hír a vá-
rosban, és mélységes gyász költö-
zött az emberek lelkébe. Nem tudtuk
felfogni, nem tudtuk és nem akartuk
elhinni, hogy Te csak úgy elmentél...
Hihetetlennek tûnt, hisz elõtte még
egy héttel lelkesen és vidáman –
ahogy mindig is szoktad – intézted a
dolgokat, fogadtad a túrára jelentke-
zõket, és mennyire örültél, hogy so-
kan akartak Veled tartani azon a sop-
roni túrán. De aztán Te mégsem jöt-
tél, amit azzal magyaráztunk, hogy
nem tudtál még mindig kilábalni a ki
nem hevert influenzából. Sajnáltuk,
de meg sem fordult a fejünkben,
hogy sokkal komolyabb a baj, mint
ahogy feltételeztük. De hogy ennyire
gyorsan és minden átmenet nélkül el-
veszítsünk, az senkinek meg nem
fordult a fejében. Téged, akit csak iri-
gyelni lehetett a kondíciódért, az
erõnlétedért, aki mindig az elsõk kö-
zött mászta meg a hegyeket-dombo-
kat, és derûs türelemmel vártad be a
többieket, a lemaradókat. Téged, aki
meghazudtoltad a biológia törvénye-
it, és a húszévesek lendületével és
iramában szelted a kilométereket, aki
irigylésreméltón karcsú voltál és
erõs.... Istenem, mondd meg, hogy
lehet ez, miért tetted ezt?

A végérvényes búcsúzás mindig
szívettépõen fáj, hát még egy ilyen
esetben, amikor teljesen váratlanul
kell megtenni. Egyszer nem is olyan
régen, amikor gratuláltam neked a ki-
tüntetésedhez, annyira meghatódtál,
hogy csak úgy viccbõl azt írtad ne-
kem, hogy ,,ha egyszer történne ve-
lem valami, te búcsúztassál’’. Kicsit
meghökkentem, de aztán azonnal
viccként könyveltem el, és soha nem
gondoltam volna, hogy ez ilyen ha-
mar aktuálissá válhat! Amikor meg-
hallottam a szörnyûséget, azonnal
eszembe jutott ez a kérés, és az
eszemmel tudtam, hogy meg kell ten-
nem, de a szívemmel éreztem, hogy
nem tudom, képtelen lennék rá meg-
tenni ott, azon a szörnyû helyen, ami-
kor az utolsó utadon kísérünk. Ezért
kerestem egy más megoldást, ami-
kor nem a nyilvánosság elõtt és a sí-
rással küszködve, hanem itt az író-
asztalom fölött könnyezve tudom el-
mondani Neked az ,,Útravalót’’, ami
hitem szerint nemcsak az én saját ér-
zéseimet fejezi ki, hanem sok-sok
emberét Bábolnáról és a szomszé-
dos településekrõl.

Magdikám, végtelenül fáj, hogy
csak most tudjuk elmondani neked,
hogy mennyire tiszteltünk és szeret-
tünk. Kifejezhetetlen hálával tarto-
zunk Neked, mint szülõk, amiért a
gyerekeinket annyi szépre és jóra ta-
nítottad. Soha el nem múló hálával
köszönjük azokat a plusz órákat, fog-
lalkozásokat, szakköröket, táborokat,
versenyeket, amiket önként, lelkesen
és a legjobb tudásod szerint nyújtot-
tál nekik. Egyike voltál éveken át
azon keveseknek, akik idõt és fárad-
ságot nem kímélve mindig arra töre-
kedtél, hogy a tanítványaid értsék,
szeressék, és tiszteljék a biológia
törvényeit, hogy aztán majd a maguk
javára hasznosítsák a tudásukat. Azt
nem tudom, hogy hivatalból mennyi-
re látták a te kiemelkedõ munkássá-
godat, de így visszatekintve, azt gon-
dolom, hogy mindenkinek nagy kõ
eshet le a válláról, hogy a múlt év vé-
gén legalább az Önkormányzat ré-
szérõl megkaptad azt a kitüntetést,
amit sokszorosan kiérdemeltél!

Aztán amikor már nem volt mód
folytatni a tanítást – pedig feltétele-
zem, hogy te még szeretted volna,
hisz tele voltál még hittel és energiá-
val –, gondoltál egy nagyot, és azért
se hagytad magad értelmes elfoglalt-
ság nélkül: kitaláltad, létrehoztad a
Bábolnai Mérföldkõ Turista Csopor-
tot, olyan közösséget teremtettél,
amivel nemcsak a természet szépsé-
geit fedeztetted fel a résztvevõkkel,
hanem rávezetted õket az együttlét, a
közös élmény, a közös felfedezések
örömére. Biztos vagyok benne, hogy
azok a jórészt bábolnai, de sokszor
banai, tárkányi felnõttek és gyerekek,
akik ha csak egyszer is résztvettek
ezeken a túrákon, már soha többé

nem akartak lemaradni róla. Tiszte-
letreméltó volt az a körültekintõ igye-
kezet, ahogyan ezeket a kiránduláso-
kat megszervezted: minden egyes
alkalommal elõre bejártad a túraútvo-
nalat – csakhogy meglepetés ne érje
a csapatot, vagy hogy aszerint tudd
felkészíteni õket a megfelelõ nehéz-
ségi fokozatra –, felkészültél a geoló-
giai és történelmi vonatkozásokat il-
letõen, de kitûnõ pedagógiai érzé-
keddel meg is bíztál fiatal csapattár-
sakat, hogy õk készüljenek fel, és
majd adják át ismereteiket a többiek-
nek is. Megszervezted a buszt, min-
dig megtaláltad a legkiválóbb ide-
genvezetõt, pénzt szedtél, leveleztél,
év végi találkozót szerveztél, egyszó-
val olyan mozgalommá fejlesztetted
ezt a nemcsak egészséges, de hasz-
nos tevékenységet, ami mindenki
számára példaértékû lehet egy igazi
közösség megteremtéséhez.

Drága Magdikánk! A legnagyobb
kincseinkrõl általában csak akkor ve-
szünk tudomást, ha elveszítjük õket.
Így van ez az egészségünkkel, a hi-
tünkkel, a szeretteinkkel. A kimond-
hatatlan fájdalom akkor hasít belénk,
amikor már késõ. Korábban, a lehetõ
összes alkalommal el kellett volna
mondanunk, és ki kellett volna fejez-
nünk, hogy mennyire tisztelünk és
becsülünk, hogy mennyire nagyra
tartjuk a tudásodat, az elhivatottsá-
godat, az elszántságodat, a mérték-
tartásodat, az optimizmusodat, a
jószándékodat, a segítõkészségedet,
a tanítani és fejlõdni akarásodat.
Csodáltuk erõdet, kitartásodat, a
szép alakodat, idõtlen fiatalságodat.
Sokat tanultunk Tõled, és ha talán
kellõ mértékben nem is hoztuk a tud-
todra, azért érezned kellett, hogy fel-
nézünk Rád. Most már soha nem lesz
olyan a túra, mint Veled volt, de a mo-
solyod, a fürgeséged, a fényképezõ-
géped mindenhol árnyékként követ
majd minket. Biztosan Te is ismered
azt a kissé elcsépelt, de igaz mon-
dást, hogy ,,Csak az hal meg, akit el-
felejtenek’’. De Te itt fogsz élni közöt-
tünk, és õrangyalunkként kísérsz
majd bennünket mindenütt. Egy PÉL-
DA, egy követnivaló MINTA voltál, és
amennyire csak képesek leszünk rá,
próbálunk a Te hited és tanításod
szellemében élni és követni Téged.

Soha el nem múló szeretettel bú-
csúzunk és õrzünk meg szívünkben,
nyugodjál békében:

Böbe és a Mérföldkõ Csoport
megrendült tagjai

BÚCSÚLEVÉL MADGIKÁNAK SZERETETTEL...
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 12. –     Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 19. –     Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 26. –     Vasárnap 11 óra
MÁJUS   3. –     Vasárnap 11 óra
MÁJUS 10. –     Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
ÁPRILIS 19. vasárnap 15.00 óra

MÁJUS 3. vasárnap 15.00 óra
MÁJUS 17. 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.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Április 12-én vasárnap 10.15 rózsafüzér
ISTEN IRGALMASSÁG vasárnap 10.45 szentmise
Április 19-én vasárnap 10.15 rózsafüzér
HÚSVÉT 3. vasárnap 10.45 szentmise
Április 26-án vasárnap 10.15 rózsafüzér
HÚSVÉT 4. vasárnap 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.

HOZZATOK VÁLTÓCIPÕT
ÉS MELEG RUHÁT –

A BUSZBAN ELFÉR…
– mondottad ezt a kirándulásaink során az elmúlt kö-

zel öt év alatt ezerszer, hiszen minden gondolatod a rád
bízottak, a veled tartók óvása, védése volt;

– minden általad szervezett kirándulást azt megelõzõ-
en – idõt, pénzt és fáradtságot nem kímélve - lépésrõl
lépésre bejártál, hogy tisztán, a zavaró körülmények ki-
küszöbölésével adhassák át magukat a túráknak a rád
bízottak, a veled tartók ;

– megismertettél bennünket úgy a régió, mint a köny-
nyebben elérhetõ közel s távol látnivalóival, építésze-
ti/történelmi érdekességeivel annak érdekében, hogy a
rád bízottak, a veled tartók szórakozva tanuljanak;

– a túrák során mindig megengedõ voltál: nem zár-
kóztál el az esetleges programbõvítéstõl, ütemváltozta-
tástól, a rád bízottak, a veled tartók kényelme érdeké-
ben;

– vigyáztál, hogy a 2010 évben általad megálmodott
Mérföldkõ Turisztikai Csoport különbözõ korú, érdeklõ-
désû, fizikai állapotú tagjai élményekkel gazdagodva,
épségben térjenek haza szeretteikhez, a rád bízottak, a
veled tartók biztonsága érdekében;

– az éves szervezések koronázásaként a decemberi
záró találkozásokra nagy gonddal, körültekintõen, ap-
rólékosan felkészültél, szinte valamennyi tagnak okle-
véllel, ajándékkal kedveskedtél, hogy a rád bízottak, a
veled tartók még büszkék is lehessenek;

Kedves Bierbauer Imréné! Drága Magdika! 
Most, hogy itt maradtunk, nélküled és árván – hálatelt

szívvel kérjük, hogy szárnyaló lelked továbbra is járja
be elõzetesen azt az utat, ahova mi, a még életedben
rád bízottak – ugyan más és más idõpontban – de egy-
szer követni fogunk!

Nyugodjál békében! 
A Mérföldkõ Turisztikai Csoport nevében: 

Katona László

BENEDEK ZSÁKJA...
A Mérföldkõ Turisztikai Csoport

Kikelet havára tervezett aktuális
(március 21.) kirándulásán 38 fõ
túratárs foglalta el a Kardirex par-
kolóba pontban beállt autóbusz
üléseit, majd megkezdtük utazá-
sunkat a Soproni–hegység erre

az alkalomra rendeltetett (Bierbauer Magdika és Bihari Gá-
bor által pár héttel korábban már elõzetesen bejárt) látniva-
lói megtekintésére. A tavaszi napéj egyenlõség (és/vagy
Benedek?) nem hazudtolta meg magát, hiszen + 15 fokot
is meghaladó hõmérséklet, szélcsendes, ragyogó napsütés
volt végig jellemzõ az egész napra!

Sopronba érkezve jó kedvvel, nagy várakozással és neki-
buzdulással kezdtük meg a gyaloglást a Ciklámen Tanösvé-
nyen. A már mondott kitûnõ idõ mellett a talajviszonyok is
ideálisak voltak, így kényelmes tempóban, kisebb csopor-
tokban, beszélgetve haladtunk. A kihelyezett ismertetõ táb-
láknál Batthyány Kati túratársunk olvasta fel a soros tudni-
valókat a területrõl, a jellemzõ állat, - illetve növényvilágról .
A Károly magaslatra érve egy hosszabb pihenõt tartottunk,
ami alatt fellépcsõzve az épület tetejére, gyönyörködtünk a
panorámában. Folytatva utunkat források mellett elhaladva
érkeztünk egy vaskori halomsírhoz, ahol megcsodálhattuk
az akkor élt emberek korhû produktumait. Utunkat folytatva
jutottunk a Várhely-kilátóhoz, ahonnan csodás körpanorá-
ma tárult elénk. Érdekességként említem, hogy a társaság
egyik tagja sem látott még ehhez hasonló faszerkezetû ki-
látó tornyot: itt ugyanis valami briliáns tervezõi furfang révén
külön útvonal volt kiépítve mind a felfele, mind pedig a lefe-
le lépcsõzõknek! Innen azután a hegyrõl egy nagyon ko-
moly „lejtmenet” viselte meg úgy a lábbelijeinket, mint a
lábizmainkat! Leérve sem vettük igénybe a busz kényelmét,
hanem - igazi túrázóknak megfelelõen - továbbra is gyalog
kerestük fel a sopronbánfalvi városrészben az impozáns
Pálos templom/kolostor együttest. Szakavatott idegenveze-
tést követõen még átsétáltunk a piciségében is lenyûgözõ
– több mint 800 éves - Mária Magdolna templomhoz. Majd
ezt követõen – a 15,5 km okozta jólesõ fáradtsággal – kezd-
tük meg a buszos hazautazásunkat.

Kirándulásunk képlete: jól szervezett program + príma
idõ + kellemes társaság + jó hangulat = tartalmas, emlék
dús, jó levegõn végzett társas idõtöltés!

Katona László
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A megyei labdarúgó bajnokság 18. fordulójában együtte-
sünk ismét hazai pályán játszhatott, a két hellyel elõrébb ál-
ló Tata gárdáját fogadták. Lendületesen, jó iramban kezdõ-
dött a találkozó. Legényeink mintha meglepték volna ellen-
felüket, akik nehezen bírtak robbanékony támadóinkkal. A
nemrég igazolt Lencse Lóránt igazán elemében volt, meg-
mutatta oroszlánkörmeit, igazi csatárerényekrõl tett tanúbi-
zonyságot. Több helyzetet követõen a 19. percben a szin-
tén rendkívül aktívan játszó Lanczendorfen Attila szerezte
meg a vezetést. Szendi Ádám felívelt szabadrúgását a tatai
védõ éppen Lanczihoz továbbította, aki mintegy 30 méter-
rõl a vendégek kapujába lõtt. A 38. perc ismét hazai gólt ho-
zott. Lanczendorfen Attila jól vette észre a középen megira-
modó Lencse Lórántot, aki a pontos passzot góllal hálálta
meg. A második játékrészben sem fogyott a lendület. A ta-
taiak görcsös játéka nem tudta áttörni stabil védelmünket,
miközben támadóink játékkedve sem lanyhult. A cserék el-
érték a kívánt eredményt, így együttesünk meglepõen biz-
tosan nyerte a találkozót. Bábolna SE – Tatai AC 2:0.

Az U19-es labdarúgócsapat a tabella elsõ helyezettjével
találkozott. A Tata gárdája jól képzett, erõs felépítésû fiata-
lokból áll, ezért meglepte õket fiataljaink erõszakos, haté-
kony játékstílusa. A történethez hozzátartozik, hogy ezúttal
itt játszott Róth István, a felnõtt csapat kitûnõsége, aki öt
sárgalapjának köszönhetõen nem szerepelhetett a nagy-
csapatban. Játékának meg is lett az eredménye, hiszen a
18. percben vezetéshez juttatta csapatát. Jobb oldalon tört
be az ellenfél 16-osára, ahol buktatták. A játékvezetõ habo-
zás nélkül büntetõt ítélt, amit Öcsi gond nélkül értékesített.
Alig 5 perccel késõbb egyenlített a Tata. Egy veszélyes be-
ívelést próbált meg hárítani kapusunk, ám kissé szerencsét-
lenül ért a labdához, ami ellenfélhez pattant, aki nem hibá-
zott. A második félidõ hetedik percében ismét Róth István
volt eredményes. Egy távoli beívelést a tatai kapus röviden
öklözött ki, a labdára Öcsi csapott le és védhetetlenül a há-
lóba továbbított. Fontos gyõzelem volt ez ifjúsági együtte-
sünk számára, hiszen ezzel elérték a harmadik helyet, a Ta-
ta pedig visszacsúszott a másodikra. Bábolna SE U19 –
Tatai AC U19 2:1.

Labdarúgóink március 14-én egy korábbi, elmaradt mér-
kõzést játszottak le Esztergomban. Az elõzõleg háromesé-
lyesnek kikiáltott találkozó rosszul kezdõdött legényeink
számára, hiszen a hazaiak már az elsõ percben megszerez-
ték a vezetést. Bõsze Csaba találatának köszönhetõen még
ebben a félidõben kiegyenlítettünk. Úgy tûnt, hogy elhozha-
tunk egy pontot Esztergomból, ám a 86. percben vezetés-

hez jutott a vendéglátó gárda, az utolsó másodpercekben
pedig be is biztosították gyõzelmüket. Birta Gábor edzõ
rendkívül csalódott volt az eredményt illetõen, melynek okai
összetettek. Nehezményezte, hogy az elõzõ napi U19-es
mérkõzésen visszajátszó három játékosa nem a megbe-
szélt egy félidõt, hanem majdnem teljes meccset teljesített,
ami meglátszott szombati teljesítményükön. FC Esztergom
– Bábolna SE 3:1

U19-es együttesünk viszont sziporkázott. Március 13-i vil-
lanyfényes mérkõzésükön néhány felnõtt csapatban sze-
replõ játékossal kiegészülve meglepte ellenfelét. Róth Ist-
ván négy góljával bravúros gyõzelmet arattak, melynek kö-
szönhetõen már a dobogó harmadik foka felé kacsintgat-
hatnak. FC Esztergom U19 – Bábolna SE U19 2:4

Labdarúgóink március 22-én Zsámbékon vendégszere-
peltek. A tabella hátsó régiójában található hazaiak megle-
petésre a 8. percben vezetéshez jutottak, amire a 32. perc-
ben Lencse Lóránt válaszolt. A második félidõ derekán is-
mét a hazai gárda jutott elõnyhöz, és csupán a találkozó le-
fújása elõtt közvetlenül egy öngólnak köszönhetõen tudta
csapatunk elhozni Zsámbékról az egy pontot. Zsámbéki
SK – Bábolna SE 2:2.

Az U19-es csapatunk két csatára talált rá ezúttal góllövõ
cipõjére. Csillag Máté kettõ, illetve Bednár Dániel három
góljával ismét remekelt az ifjúsági gárda, ezzel a gyõzelem-
mel már elérték a dobogó harmadik fokát. Zsámbéki SK
U19 – Bábolna SE U19 1:5.

Megyei elsõ osztályú labdarúgóink a vártnál nehezebb
mérkõzést vívtak hazai pályán a tabella utolsó elõtti helye-
zettjével március utolsó vasárnapján. Meglepetésre a
Tardos szerezte meg a vezetést, egy védelmi hibát kihasz-
nálva a hatodik percben Bárányos góljának örülhettek a
vendégek. Szerencsére játékosainknak idejében jött az éb-
resztõ, így a válasz nem is késett sokáig. Vida Gábor végez-
hetett el szabadrúgást baloldalról. A 11-es pont magassá-
gában a fiatal játékos remekül csavarta be a labdát, mely a
vendégek hálójában kötött ki. Még ez a félidõ meghozta a
végsõ döntést is, amikor a 16-osra betörõ Róth Öcsit a vo-
nalon belül buktatta a tardosi védõ. A játékvezetõ nem ha-
bozott, büntetõt ítélt, amit Jaksa Gábor határozott mozdu-
lattal értékesített. A találkozó további részében nem sok
szerep jutott az elfáradt vendégeknek, viszont csatáraink-
nak sem ment a gólgyártás. Pedig a mérkõzést gólokkal
nyerhettük volna, mégis meg kellett elégedni az elsõ félidõ-
ben kialakult eredménnyel. A három pont jogossága tagad-
hatatlan, a játék színvonala azonban alulmaradt csapatunk
tudásánál. Bábolna SE – Tardos FC 2:1.

Az U19-es csapat sem remekelt annak ellenére, hogy õk
is végig kezükben tartották a kezdeményezést. Csongrádi
Péter legénysége az elmúlt néhány mérkõzés sikere után
ezúttal nem találta önmagát, csupán a védelem mûködött
úgy, ahogy annak mûködnie kellett. Középpályásaink, tá-
madóink nem találták azt a tudatos játékstílust, mellyel sor-
ra törték fel ellenfeleik védelmét és vették be gólok sorával
kapuikat. Az elsõ találatra is mintegy félórát kellett várni, ek-
kor Németh Dávid ment el a jobbszélen, pontos beadását
Takács Ádám értékesítette. A második gól már a meccs vé-
ge elõtt négy perccel született. Kovács Máté a félpályán túl
küzdött meg a labdáért, remekül vette észre a középen be-
mozduló Csillag Mátét, aki a pontos labdát megbecsülte és
bár elsõre kapufára küldte, második próbálkozására már
védhetetlenül vágta a tardosi hálóba. Bábolna SE U19 –
Tardos FC U19 2:1.

LABDARÚGÁS: HULLÁMZÓ FELNÕTT TELJESÍTMÉNYEK, AZ U19 MÁR HARMADIK

PATAKI BENCE FUDOKAN BAJNOK
Fudokan bajnoki címet szerzett a bábolnai Pataki

Bence karate sportágban. A rangos versenyt Ercsiben
rendezték március 7-én. A komáromi Tempo Karate
Sportklub versenyzõje katában bizonyult felkészültebb-
nek, formagyakorlata aranyérmet és bajnoki címet ért.
Az Országos Fudokan Bajnokság jelentõsége, hogy a
fudokan stílust képviselõ egyesületek, vagyis a Fudokan
Szövetség tagjai mérik össze itt tudásukat, és itt dõlnek
el a bajnoki címek, amiket az aranyérmesek egy éven át
birtokolhatnak. Az országos versenyen Bence egy bron-
zosan csillogó érmet is begyûjtött kumitében. A bábol-
nai sportoló versenynaptárjának következõ állomása a
szigetszentmiklósi Magyar Bajnokság lesz.
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NB II-es tekézõink könnyûnek ígérkezõ mérkõzésen –
már ami a tabellán elfoglalt helyezéseket illeti – a buda-
pesti Tüker SC együttesét fogadták március 7-én. Legé-
nyeink azonban tudják, egy találkozót sem lehet félvállról
venni, az NB II nyugati csoportjában kitûnõ ellenfelekkel
kell megküzdeni. Így volt ez a sereghajtók ellen is, akik re-
mekül küzdöttek, csapatunk azonban egy pillanatig sem
hagyott kétséget afelõl, hogy a bajnokság megnyerésé-
hez ezt a meccset is hozni tudják. Az utolsó körben Tor-
ma József izgalmas, látványos játékkal verte ellenfelét,
így a közönség is kitûnõen szórakozott. Utánpótlás játé-
kosaink amellett, hogy a bajnoki mérkõzésen biztos két
pontot szereztek, diákolimpián ismét sikeresen szerepel-
tek A területi döntõben Herenden Szász László egyéni
csúcsjavítással a harmadik helyen végzett, mellyel bizto-
sította szereplését az országos döntõben. Burián Dávid a
hatodik helyet szerezte meg, de mint tudjuk, neki elsõsor-
ban a válogatottságra kell koncentrálni. A fiatal Morvai
Dániel is nagyszerû eredménnyel büszkélkedhet, teljesít-
ményével õ is kiharcolta az országos döntõben való rész-
vételt. Bábolna SE – Tüker SC 7:1 (2710:2629): Balom
Sándor 460 fa, csp., Körmendi Imre 417 fa, Szilágyi And-
rás 430 fa, csp., Morvai Gábor 472 fa, csp., Végh Jácint
487 fa, csp., Torma József 474 fa, csp. Ifi 2:0 (462:431):
Burián Dávid 462 fa.

A 19. fordulót március 22-én bonyolították le az NB II-es
tekebajnokságban. Együttesünk Budapestre, a Chinoin
gárdájához látogatott, és elszenvedte elsõ tavaszi veresé-
gét. A dolog érdekessége, hogy mindössze egy sovány-

ka fa különbséggel kaptak ki, a bajnoki sorozatban ez volt
a második eset, hogy egy fa különbség döntötte el a mér-
kõzés sorsát. Chinoin SC – Bábolna SE 6:2
(2615:2614): Körmendi Imre 419 fa, Balogh István 407 fa,
Szilágyi András 430 fa, Balom Sándor 455 fa, csp., Végh
Jácint 440 fa, Morvai Gábor 463 fa, csp. Ifi 2:0 (460:433):
Burián Dávid 433 fa.

Már három fordulóval a szezon befejezése elõtt gyakor-
latilag megnyerte az NB II nyugati csoportjának bajnoksá-
gát a Bábolna SE tekecsapata. Nyolc ponttal vezetik a ta-
bellát, így mindenképpen birtokosai lesznek a legszeb-
ben csillogó kupának és éremnek. Skuba István legény-
sége ismét elérkezett egy fordulóponthoz, mely az NB I-
ben való szereplésre jogosítja fel tekézõinket. Amatõr
sportolóink immár a profi bajnokság elõszobájában játsz-
hatnak, jó hírét terjesztve településünk sportéletének. Ad-
dig azonban vannak még tennivalók, úgy kell végigjátsza-
ni a hátralévõ fordulókat, hogy az ne tükrözzön elégedett-
séget. Az elsõ lépést már megtették legényeink, hiszen
március 28-án hazai pályán a Petõháza együttesét verték
magabiztos játékkal. Mindemellett Burián Dávid az ifjúsá-
gi válogatott stabil tagja tudott maradni, akik április 4-én
ismét Bábolnán edzõtáboroznak a májusi németországi
világbajnokságra való felkészülés jegyében. Bábolna SE
– Petõháza SE 7:1 (2730:2601): Szilágyi András 474 fa,
csp., Balogh István 438 fa, csp., Balom Sándor 471 fa,
csp., Morvai Gábor (Körmendi Imre) 435 fa, csp., Végh
Jácint 481 fa, csp., Torma József 431 fa. Ifi 2:0 (437:435):
Burián Dávid 437 fa.

45 év feletti focistáknak szervezett megmérettetést vá-
rosunk sportcsarnokában Szilágyi Ágnes, a létesítmény
gondnoka március 21-én. A Szépkorúak tornájának állan-
dó vendégei, a gyõr Máv Dac öregfiúi az utolsó pillanat-
ban sorozatos megbetegedések miatt lemondták a sze-
replést, viszont az Ács, valamint a Bábolnai Öregfiúk mel-
lett az 1976-tól 1982-ig Bábolnán játszó legendás labda-
rúgók elfogadták a meghívást. Így három csapat vívott fá-
radhatatlan küzdelmet a legszebben csillogó kupákért,
díjakért. A most már javarészt 50 év feletti focisták meg-
mutatták, hogy egy-egy csel, egy-egy jól eltalált lövés, pa-
rádés megmozdulás mekkora örömet okoz, még ha a test
már nem is úgy engedelmeskedik, mint fiatal korban.

A most pályára lépõ szépkorúak a labdarúgás valódi
tisztelõi voltak, fogalmazott a szervezõ. Mint mondta, az
1970-es években legendás labdarúgócsapat volt Bábol-
nán. A megyei elsõ osztályból fokozatosan jutottak fel az
NB II-be, ami akkor hazánkban óriási dolognak számított.
Neves együttesek fordultak meg Bábolnán, akikkel labda-
rúgóink fel tudták venni a versenyt. Szilágyi Ágnes úgy
emlékszik, akkoriban a meccsek szórakoztató családi
eseménynek számítottak, a labdarúgók és családtagjaik
jó barátságban voltak egymással. Az akkori csapatból né-
hányan most is részt vettek a teremtornán.

A teremtorna gyõztese az ácsi csapat lett, az õ átlag-
életkoruk alacsonyabb is volt a többiekénél. Másodikként

végeztek a Bábolnai Öregfiúk, akik heti két alkalommal
aktívan rúgják a labdát a bábolnai sportcsarnokban. A
Bábolnai Legendák csapata példás játékkal, de csak a
harmadik helyet szerezte meg a tornán. Különdíjban ré-
szesült a Bábolnai Öregfiúk csapat oszlopos tagja, Róth
István, õ a gólkirályi címet érdemelte ki. A legjobb kapus-
nak járó trófeát a szintén öregfiúk-tag, Tóth József kapta.
A legjobb játékosnak járó díjat Süle Zoltán, a legendák
labdarúgója vehette át, végül a torna legidõsebb játéko-
sa, az ácsi Mészáros István is különdíjban részesült.
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A BSE kézilabdázói számára is befejezõdött a téli felké-
szülési idõszak. Hajdu János és Csuka Benjámin edzõk
kemény munkával és felkészülési mérkõzések sorozatá-
val igyekeztek formába hozni a lányokat. Erõnléti edzések
mellett a különbözõ csapatrészek építésével foglalatos-
kodtak, de fontos szerep jutott a labdatechnikai gyakorla-
toknak is. Egy komáromi tornán magasabb osztályban
játszó együttesekkel találkoztak, majd Ács ellen oda-visz-
sza meccseken kiköszörülték a szezonvégi csorbát. Az
utolsó felkészülési héten még egyszer megmérkõztek az

NB II-es Komárom csapatával. Hajdu János abban bízik,
a hatékony felkészülésnek köszönhetõen tartani tudják az
õszi teljesítményt.

Aztán március 22-én elkezdõdött a bajnokság tavaszi
szezonja, az elsõ találkozón együttesünk a Tatabánya
gárdáját fogadta. A vendégek néhány fiatalabb játékossal
megerõsödve kemény ellenfélnek bizonyultak. Csapa-
tunk kissé szezon eleji formát nyújtva a 2x30 percet hul-
lámzó teljesítménnyel játszotta végig. Lányaink idõnként
5-6 góllal is elhúztak, majd gondolatban egységesen el-
kalandozva magukra hozták ellenfelüket egy esetben a
döntetlenig is. Hajdu János edzõ azonban ezeken a pon-
tokon ébresztõt fújt csapatának, így biztosan gyõzték le a
rutinos Tatabányát. Az edzõ büszke arra, hogy egy, a téli
felkészülés során begyakorolt figurát két alkalommal is si-
került éles helyzetben eredményesen alkalmazni. Kiemel-
te még a kapusok védései nyomán történt lerohanások-
ból szerzett gólokat, melyekhez szükség volt a gyors és
pontos indításokra. Bábolna SE–Tatabánya SC II 27:22.

Nõi kézilabdázóink kellemetlen idõpontban – vasárnap
este hat órakor – feltörekvõ, nehéz ellenfél, az Esztergom
otthonában szerették volna növelni pontjaik számát.
Mindössze három góllal, de vereséget szenvedtek lánya-
ink, de még így is vezetik a tabellát. Esztergom Hétvezér
SE – Bábolna SE 25:22.

A kézilabda szakosztály megújult vezetése átgondolta
az utánpótlás nevelés kérdését és alapjaitól kezdte meg
annak felépítését. Hajdu János és Csuka Benjámin edzõk
kidolgozták azt a felmenõ rendszerû szisztémát, mely a
labdarúgáshoz hasonlóan már az óvodás kortól kezdi
meg a gyermekek felkészítését. Ennek bemutatására
március 18-án nyilvános be-
mutatót szerveztek a sport-
csarnokban, ahol az után-
pótlás összes korosztálya
együtt mutatta meg az ér-
deklõdõknek edzésmunká-
ját. 

Az utánpótlás koordinálá-
sáért felelõs edzõtõl Csuka
Benjámintól megtudtuk: jö-
võ tanévtõl kezdõdõen sze-
retnének elindítani az óvo-
dában egy elõkészítõ tanfo-
lyamot, amit Homoki Judit
óvodapedagógus vezet. A
képzés során az apróságok

olyan mozgáskoordinációs gyakorlatokat tanulnak, me-
lyek a kézilabdázás alapmozdulataihoz vezetnek. Amikor
ezek a gyerekek általános iskolások lesznek, már rendel-
keznek egy fajta alapképzettséggel, ekkor kezd el velük
Kántor Kata tanítónõ foglalkozni. Az õ keze alatt fejlõdnek
odáig, hogy szivacskézilabdában versenyeken is részt

vesznek. Az általános iskola
felsõ tagozatához érkezve
már Csuka Benjámin „veszi
kezelésbe” az ifjú
kéziseket, ahol a serdülõ
korosztályban fejleszthetik
tovább tudásukat, elõké-
szítve a legtehetségeseb-
beket a felnõtt csapatban
való szereplésre.

A célok egyértelmûek:
hosszú távon gondoskodni
arról, hogy a felnõtt nõi csa-
patba idõvel képzett, saját
nevelésû játékosok kerülje-
nek.
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