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A védõszentek tiszteletére köszöntötték a rendõrö-
ket, polgárõröket és tûzoltókat április 26-án, ahogy ez
ebben az idõszakban szokás. A polgári védelmi szer-
vek munkája iránt elkötelezett hálával szervezett ün-
nepséget ezúttal az önkormányzat a polgárõrség új
irodaavató ceremóniájához és a számukra vásárolt
gépjármû átadásához igazította. Az eseményen a Ko-
márom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság ré-
szérõl a helyettes fõkapitány, Milus Gábor r. alezre-
des, a komáromi kapitányság vezetõje: dr.
Bolehradsky Szilveszter, Popovics György megyegyû-
lési elnök, valamint a bábolnai polgárõrség képvisele-
tében Sáhó András is megjelentek. 

Dr. Horváth Klára polgármester ünnepi beszédében me-
sélt arról az útról, melynek során a polgárõrség végre ott-
honra talált. Mint elmondta: az önkormányzat a polgárõr-
ség számára korábban a Ménesbirtoktól bérelt helyiséget,
majd mûködtek a polgármesteri hivatal épületében és
Sáhó András otthonában is. 

A bábolnai grémium – döntése értelmében – az Alapel-
látási Intézmény felújított épületének szárnyában haszno-
sított teret a helyi polgárõr egyesület számára. Az új telep-
hellyel szemben található garázsban pedig az az új gép-
jármû parkolhat, amit az önkormányzat idén vásárolt a
polgárõr egyesület részére. Dr. Horváth Klára polgármes-
ter kérdésünkre összegezte: a polgárõrség támogatása

önként vállalt, de szükséges feladat, hiszen a feladatkör a
település lakosainak biztonságérzetét erõsíti. A városveze-
tõtõl azt is megtudtuk: idén hatszázezer forinttal járult hoz-
zá a szervezet mûködési kiadásaihoz az éves juttatás
okán, és a leromlott állapotú jármûvüket is lecserélte. Az
egyesület ezen túlmenõn önsegítõ, hiszen felszereléseikre
gyakorta pályáznak. 

Popovics György megyegyûlési elnök beszédében ki-
tért arra, hogy Szent György és Szent Flórián olyan védõ-
szentek, akik az újrakezdést is szimbolizálják. Az új iroda
is ehhez járul hozzá - fogalmazott a tisztségviselõ, aki
nosztalgiával beszélt a polgárõr egyesület alapításáról, va-
lamint a tagok egykori toborzásának körülményeirõl. Az
elnök a hála szavaival konstatálta: ,,Bábolnán nincs olyan
városi rendezvény, ahol a polgárõrök láthatósági mellénye
ne tûnne fel.’’ 

Milus Gábor rendõrfõkapitány-helyettes úgy fogalma-
zott: dicséretes a polgárõrség személyi állományának ak-
tivitása, és az önkormányzat támogató magatartása. Hoz-
zátette: ,,Ilyen feltételek mellett a rendõrség és a polgárõr-
ség együttmûködése eleve sikerre van ítélve.’’ A megyei
rendõrfõkapitány-helyettes véleménye szerint a bábolnai
polgárõrök munkáját segítõ létesítményekkel tovább javít-
ható a város közbiztonsági helyzete. Mint hangoztatta: ,,a
polgárõrség a rendõrség fontos stratégiai partnere, mely a
járõrözésben is komoly feladatot vállal.’’

A városi polgárõrség Alapító Okirata szerint 1997. de-
cember 19-én született meg hivatalosan a megyében 28-
ként, mondta el Sáhó András, a szervezet vezetõje, aki ki-
emelte: szervezetük léte lakossági igényeken alapszik.
,,Már a puszta látványunknak is visszatartó ereje van’’ –
magyarázta.

A bábolnai polgárõrség 25 fõvel alakult, jelenleg 14 ta-
got tudnak szolgálatba állítani. Az alakulást követõen gép-
kocsit, rádiókat, lámpákat is kaptak. Az éjszakai járõrözést
is vállalva kezdték meg tevékenységüket, mely vállalás az-
óta sem változott. Sáhó András az alapos munkában hisz.
Mint magyarázta: a rendõrséggel való együttmûködési
megállapodásukat szerzõdés is hitelesíti. A polgárõrség
vezetõje hozzátette: a jelenleg átadott gépjármû az önkor-
mányzat tulajdonát képezi, de a jövõben egy másik autó
vásárlását is tervezik, amennyiben pályázatuk sikeres lesz.  

A A NÉPTÁNCNÉPTÁNC
EGYEGY ÉLETFORMAÉLETFORMA......

Két évtizede hódít a színpadon a Cseperedõk
Néptánccsoport. A népi hagyományokat õrzõ for-
máció alapító tagja: Bors Erika, aki házastársával,
Török Sándorral igazgatják a néptánccsoport
munkáját, mely mára három különbözõ korosz-
tállyal mûködik.

Április 25-én szombaton fergeteges néptánc gá-
lával ünnepelt a tánccsoport apraja-nagyja.
(Cikkünk a 6. oldalon)

ÚÚJJ IRODÁBANIRODÁBAN AA PPOLGÁRÕRSÉGOLGÁRÕRSÉG
Avatóval egybekötött vendégségben a rendõrök, tûzoltók és polgárõrökAvatóval egybekötött vendégségben a rendõrök, tûzoltók és polgárõrök
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Április 29-én, ezúttal szerdán tartotta soros
képviselõ-testületi ülését a bábolnai grémi-
um. A képviselõk módosított napirendi pon-
tokkal kezdtek a városi ügyek tárgyalásához.

A pénzügyi bizottság elõzetesen 18 napi-
rendi ponttal foglalkozott, a fontos témák
egyike a Komáromi Vízitársulat szakvélemé-
nyébe foglalt Malom-tó és környékének víz-
problémája. Esõzésekkor az Erzsébet, a
Tárkányi és a Köves János úton közlekedési
fennakadásokat okoz a lezúduló csapadék-
víz, amit a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
tulajdonában álló tó vezet el. A probléma
megoldását a Malom-tó kotrása jelentheti,
ezért az önkormányzat tárgyalásokat kezde-
ményez a Ménesbirtok vezetésével.

Foglalkozott a bizottság gyalogátkelõhe-
lyek tervezésével is, melyben a városköz-
pontban a Jókai utca is érintett, itt a polgár-
mesteri hivatal elé tervezik a zebra kialakítá-
sát. Hasonló szándékkal létesülhet átkelõhely
a Mészáros út Gyõr felé vezetõ szakaszán, a
Virág- és a Csekonics utca környékén. A ter-
veztetési folyamat már elindult.

A testület kétmillió forintot szavazott meg
az aktívan tevékenykedõ Bábolnai Hölgyek
Egylete számára rendezvényeik támogatása
céljából. 

Tárgyaltak a képviselõk a fakivágások, az
útfelújítások és kátyúzások ügyében is.
Lakossági megkeresésre a lomtalanítás igé-
nye is szóba került, mely kapcsán az önkor-
mányzat a gyõri hulladékgazdálkodási társa-
ság egyedi ajánlatát várja. A Radnóti, a Dó-
zsa és a Móra utca környékére igényelt, új
szelektív hulladékgyûjtõ sziget a Gyõri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint a jogszabályi változásokat követõen
létesülhet. 

A képviselõk módosították a szociális ren-
deletet, miután a segélyezések ügye a jegy-
zõi jogkörbõl a polgármester jogkörébe ke-
rült át. 

Az önkormányzat tavalyi gazdálkodását
felölelõ 2014. évi költségvetés zárszámadá-
sának megalkotása is porondon volt, mely
kapcsán elhangzott: a település pénzügyi
kasszája 1 milliárd 61 millió 676 ezer forintos
fõösszeggel zárt a bevételek és a kiadások
tükrében a tavalyi esztendõben. A marad-
ványérték 199 millió 825 ezer forint, az önkor-
mányzat vagyona az év végén 4 milliárd 592
ezer forint volt. A testület a zárszámadási ren-
deletet egyhangúlag alkotta meg. 

Ezután a Belsõ Ellenõrzési Terv elfogadá-
sa, majd a Bábolna Televízió Nonprofit Kft.
beszámolójának megtárgyalása és elfogadá-
sa következett. 

A folytatásban a Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde, valamint a Városi Könyvtár, Mûve-
lõdési- és Sport Központ intézményvezetõi
álláshelyére kiírt pályázat kapcsán foglalt ál-
lást a grémium, mely pályázatokra a két ko-
rábbi pályázó anyaga érkezett be. Az óvoda
esetében Lipóthné Horák Valéria, a mûvelõ-
dési intézmény élére Vituska Ildikó pályázott.
A jelentkezõk szakmai képzettségének meg-
szerzése ezidáig még nem történt meg, ezért

a véleményezési eljárást nem bonyolította le
az önkormányzat, a testület eredménytelen-
nek tekintette a pályázatot, és újat írt ki au-
gusztus 31-ei határidõvel. Addig az intézmé-
nyek vezetési feladatait a jelenleg megbízott
vezetõk látják el. Módosította a képviselõ-tes-
tület a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési-
és Sport Központ alapító okiratát, Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát, melynek szüksé-
gét a minisztériumi ellenõrzés során megfo-
galmazott intézkedési terv megvalósítása
indokolta.

Jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a
tavaly lebonyolított közbeszerzési eljárások-
kal kapcsolatban statisztikai összegzést is in-
téz a Bábolnai Önkormányzat a Minisztérium
felé, mely intézkedést is egyhangúlag támo-
gatta a testület.

Újabb közbeszerzési eljárást is hirdettek,
melynek lebonyolítására Beregi Péter közbe-
szerzési szakértõ ajánlatára szavaztak igen-
nel. Módosult a közbeszerzési terv is, mely-
ben az egészségügyi központ fûtéskorszerû-
sítése is szerepel már. A közbeszerzési felhí-
vást három cég számára küldte meg az ön-
kormányzat. Az egészségügyi központ fûtés-
és gázkiviteli terveire irányuló engedélyezte-
tési eljárás lebonyolítására egy gyõri mérnöki
irodát és Benkõ Imre gáztervezõt bízzák
meg. A tervek június végére készülhetnek el,
a kivitelezést júliusra tervezik a központ folya-
matos mûködése mellett.

A Ritmus-Koncert Fúvószenekar támoga-
tási kérelme ismét terítékre került. A költség-
vetés készítésekor a testület már tárgyalt a
kérelem ügyében, akkor 2,5 millió forintot ha-

tároztak meg a mûvészeti iskola mûködtetési
feladataira, mely mellé a zenekar számára
300 ezer forintot szavaztak meg. A támogatás
elszámolásának módjában azonban vitás
ügy született a fenntartó és a polgármesteri
hivatal között, ezért került vissza az ügyme-
net a testület elé. A grémium a korábbi hatá-
rozatát megerõsítve szavazott: a zenekar is
köteles elszámolni a teljes összeggel a támo-
gatási szerzõdésben foglaltak szerint, mely-
ben egy bábolnai koncert megvalósítását is
rögzítették. 

Módosult a Szabályzási Terv is. Bábolnai
cégek kérésére indult meg a Helyi Építési
Szabályzat és a Településrendezési Terv felül-
vizsgálata. Ennek utolsó momentumaként a
szakigazgatási szervek véleményét fogadta
el a képviselõ-testület, mely folyamatban már
csak a fõépítész hozzájáruló nyilatkozatára
várnak, azt követõen hatályba lép a Telepü-
lésrendezési Terv. Az önkormányzat vezetõ-
sége az év során valamennyi érintett vállalko-
zással egyezteti majd a Terv tartalmát, miután
2016-tól a dokumentumot csak teljes egészé-
ben lehet változtatni, a módosítás így hossza-
sabb ügyintézést és nagyobb kiadást igé-
nyel. 

Az Egyebek napirendi pontban a Szenny-
vízkezelõ Kft. társasági szerzõdésének mó-
dosításáról döntöttek. A korábban a cégbíró-
ság engedélyével is visszavont Felügyelõ-bi-
zottság visszaállítására került sor, miután a
cégbíróság törvényességi észrevétellel élve
módosította határozatát. A társaság Felügye-
lõ-bizottságának tagjai ismét Bierbauer Imre,
Zábrádi János és Cseh László lettek.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

ORVOSLÁSRA VÁR A PRAXIS-PROBLÉMA. Az utolsó napirendi pontban kardinális
téma került a képviselõk asztalára. Dr. Jankó Miklós háziorvos halálát követõen praxisa be-
töltetlenné vált, a háziorvosi teendõket helyettes orvosokkal látták el. Néhai dr. Jankó Mik-
lós örököse, dr. Jankóné dr. Bencze Rozália levélben tájékoztatta az önkormányzatot arról,
hogy a hagyatékátadó végzés birtokában a praxis-jogról való döntésének törvényes aka-
dálya nincs, így a praxis jogáról 2015. május 31-vel ellenérték nélkül lemond azzal a kiegé-
szítéssel, hogy a rendelõ felszereléseit is ellenérték igénye nélkül adja át az önkormányzat
részére. A levélben megfogalmazott kérése az volt, hogy a város vezetése az assziszten-
ciát ellátó Czigányné Varga Judittal kössön munkaszerzõdést. Dr. Horváth Klára polgár-
mester elmondta: az önkormányzatnak három lehetõsége is van arra, hogy az alapellátó
praxisról döntsön. Egyrészt dönthet arról, hogy azt helyettesítéssel ellátja, meghirdetheti,
vagy akár a Praxis-Program keretében az álláshelyet háziorvosi  szakvizsgával nem ren-
delkezõ orvossal tölteti be. A képviselõk úgy döntöttek, hogy június elsejétõl az önkor-
mányzat helyettesítéssel látja el a feladatkört, majd meghirdeti a bábolnai praxist, melynek
vételárát 800 ezer forintban szabta meg (irányárként). Egyéb megoldás híján a Praxis-
Programban való részvételt is megfontolja az önkormányzat. Az asszisztencia megoldásá-
nak ügyét zárt ajtók mögött tárgyalták.

Dr. Horváth Klára polgármester hozzátette: az önkormányzat megfogalmazta azt is,
hogy június elsejétõl – ahogy a helyettesítést vállaló orvosokkal is – Czigányné Varga Ju-
dit asszisztenssel is szerzõdést köt. Az alapellátási feladattal járó kiadásokat az önkor-
mányzat felé pedig az OEP finanszírozza. 

A bábolnai önkormányzat arra törekszik, hogy a problémát orvosolja, és amíg a beteg-
ellátás kérdését megoldják, addig a lakosok türelmét kéri a város vezetése.

Keressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal



2015. április 2–án dele-
gáció utazott Bábolnáról
Sieghartskirchenbe, hogy
a 2015. évi programokról
az újonnan választott
Josefa Geiger polgármes-
ter asszonnyal megbeszé-
léseket folytasson. A láto-
gatáson az osztrák fél ré-
szérõl jelen volt még
Johannes Albrecht alpol-
gármester úr, Hermann
Höchtl és Beate Berger bi-

zottsági elnökök, valamint Andreas Knirsch hivatalvezetõ.
A lefolytatott megbeszélések eredményeképpen nagy valószínûséggel oszt-

rák delegáció érkezik a Kukorica Fesztiválra, valamint a felek lehetõséget kíván-
nak biztosítani arra, hogy a bábolnai és a sieghartskircheni fiatalok különbözõ
programokon keresztül megismerhessék egymást.

A megbeszéléseket követõen Sieghartskirchen ipari parkjában a tavalyi évben
letelepedett és passzív irodaházban berendezkedett innovatív üzleti megoldá-
sokkal foglalkozó új informatikai cég, a DocuMatrix meglátogatására került sor.

MÁR ÉPÜL
A MENTÕÁLLOMÁS

Már korábban bejelentették, ta-
valy augusztusban pedig már az
alapkövet is lefektették Bábolnán.
Az országos törekvés új mentõállo-
mások építésére irányult, melybõl
egy városunkban létesülhet. Nem-
régiben felröppent azonban annak
híre, hogy a 22 bejelentett mentõál-
lomásból néhány nem valósulhat
meg. Bábolna abban a szerencsés
helyzetben van, hogy hamarosan új
mentõállomással büszkélkedhet. 

A várva-várt beruházás az Orszá-
gos Mentõszolgálat és az Európai
Unió által támogatott kiemelt pro-
jekt, mely a sürgõsségi ellátás fej-
lesztését és a mentés hálózatának
bõvítését tûzte ki célul. Bábolna vá-
rosvezetése korábban is támogatta
az elképzeléseket. A 2006-2010 kö-
zött mûködõ képviselõ-testület
2009-ben egyértelmûen döntött ar-
ról, hogy átadja a Víztorony és a Jé-
geri út sarkán található ingatlant,
hogy ott mentõállomás létesülhes-
sen. A tavalyi alapkõletétel és az azt
követõ esemény nélküli várakozás
után most pozitív elõrelépés történt,
az érintett területen ugyanis meg-
kezdõdtek az építési munkálatok. A
mai kor elvárásai szerint létesülõ
életmentõ állomás a bábolnai szak-
ellátáshoz szorosan kapcsolódhat,
miután kiegyensúlyozottabb egész-
ségügyi szolgáltatást és ellátó-
rendszert ígér. A beruházás várha-
tóan szeptember végére készülhet
el.

Bõvül Bábolna zöld felü-
leteinek sora, miután a régi
konyha helyén egy köz-
ponti park, abban pedig
egy felnõtt játszótér is épül.
A képviselõ-testület már
korábban döntött a terület
hasznosításáról. Az emlí-
tett beruházásban egy szö-
kõkút, egy fedett pavilon,
és egy nyitott pergola is lé-
tesül. 

Az önkormányzat veze-
tõi úgy gondolták, hogy
bõvítve a szabadidõs és sportolási lehetõségek sorát nyolc eszközbõl álló, bár-
ki által használható szabadtéri fitnesspark is létesül. A parkot várhatóan térköve-
zett járdák szelik majd át. A területen jelenleg munkagépek dolgoznak, a fejlesz-
tés egészen június végéig tart. Az ünnepélyes átadásra a munkálatok befejezté-
vel nyáron kerülhet sor.
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SZABADIDÕPARK A LEBONTOTT NAPKÖZI HELYÉN

MEGBESZÉLÉS BÁBOLNA OSZTRÁK
TESTVÉRVÁROSÁBAN, SIEGHARTSKIRCHENBEN

ÚJ ÉLETKEZDÉSI LEHETÕSÉGEK Bábolna Város Önkormányzata az idei esztendõben is
fontos feladatának érzi a családok támogatását. Ezért 2015.
február 12-i ülésükön a képviselõk módosították az életkez-
dési támogatásról szóló rendeletet, melynek értelmében a
gyermekvállalás ösztönzését az életkezdési támogatás
megduplázásával kívánták elõmozdítani. A korábbi 20 ezer
forint helyett a támogatás összegét 40 ezer forintra emelték,
amit egy 5000 forint értékû ajándékcsomaggal egészítettek
ki. 

Március hónapban meg is született az elsõ olyan kisba-
ba, aki már az új rendszer szerint részesülhet az ösztönzõ
támogatásból. Ezért dr. Horváth Klára polgármester szemé-
lyesen látogatta meg a családot otthonában. Április 20-án
átadta Koncz Barbara szüleinek az önkormányzat ajándé-
kát, illetve tájékoztatta õket az életkezdési támogatás nyúj-
totta új lehetõségekrõl.
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Bábolna Város Önkormányzata hozzájárult a Bábolnai
Egészségügyi Központban lévõ két alapellátást biztosító
háziorvosi és Szatmári Ákos fogszakorvosi rendelõjében
történt felújításokhoz is. Az önkormányzat tulajdonában ál-
ló háziorvosi rendelõkben csempéztek, festettek. A munká-
latokra mintegy 210 ezer forintot fordított az önkormányzat,
mely az említett fogorvosi rendelõbe – a régi beszámításá-
val – új fogorvosi széket is vásárolt közel négy és fél millió
forint értékben.

A mai magyar közigazgatás rendszerében való eligazo-
dást segítette dr. Bacsárdi József aljegyzõ vetítettképes elõ-
adása az Idõsek Klubjában április 1-jén. A közigazgatási
rendszer átalakításával járó változásokról, bõvebben a szo-
ciális ellátások változásairól adott részletes tájékoztatást az
aljegyzõ, a téma aktualitása okán. A változást hozó törvény
március elsejével lépett hatályba, az aljegyzõ elmondása
szerint a nyugdíjas korosztály is érintett. 

A szociális ellátások egy része átkerült a járási hivatalok-
hoz, de – kisebb részben – maradtak feladatok a polgár-
mesteri hivatalnál is. 

– Bábolna szerencsés helyzetben van, hiszen helyben a
járási hivatalnak van elérhetõ kirendeltsége. A szociális el-
látórendszer átalakításról az érintett ügyfelek korábban le-
velet kaptak, a hivatalt személyesen felkeresõ ügyfeleket is
tájékoztattuk. A testületi ülésen is boncolgattuk az átalakí-
tással járó változásokat – magyarázta az aljegyzõ, aki hoz-
zátette, amennyiben a szociális ellátórendszerben még
megválaszolandó kérdés maradt, akkor készséggel állnak
a kérdezõk rendelkezésére a hivatalban.

Bacsárdi József aljegyzõ elmondta: hallgatóságát legfõ-
képpen a pénzügyi határok érdekelték, elõadásának célja
az volt, hogy közérthetõ információkat nyújtson a laikus
számára gyakran nehezen értelmezhetõ hivatali fogalmak-
kal és meghatározásokkal kapcsolatban.

Az aljegyzõtõl megtudtuk, tájékoztató sorozatának nem
ez volt az utolsó állomása, mert amennyiben arra szükség
mutatkozik, készséggel vállalja a nyugdíjasok és a város la-
kosainak tájékoztatását. A szociális ellátások változásaival
kapcsolatban felmerülõ kérdésekre azonban továbbra is
kaphatnak választ az ügymenetek iránt érdeklõdõk a járási
hivatal helyi kirendeltségében is.

A jóidõ bekö-
szöntével elkezdõ-
dött városunk útjai-
nak felújítása bel-
és külterületen
egyaránt. Teljes
hosszában kátyúz-
ták többek közt a
Darányiba vezetõ
utat mely kivitele-
zésére több mint
1,2 millió forintot

fordított a város. Mintegy kétszáz négyzetméteren kátyúz-
tak az Ölbõi úton, melyre ugyancsak ekkora összeget fordí-
tott a település önkormányzata. Belterületen a Rákóczi Fe-
renc utcában több helyen, a Széchenyi lakótelepen, a Kö-
ves János úton, az iskola elõtt, az Újhelyi és Névtelen ut-
cán, a Sport, a Wesselényi és a Cserháti utcában is folytak
munkálatok az utakon. Az Ácsi úti benzinkút elõtti járdasza-
kaszra való feljutást is megoldották, akadálymentesítették
egy rámpás jellegû aszfaltos kialakítással, megkönnyítve a
babakocsis közlekedést. A kerékpárúton is kátyúztak, miu-
tán az út mentén kivágott fák gyökerei felnyomták az útbur-
kolatot és az balesetveszélyessé vált. 

Az útfelújítások is megkezdõdtek. Aszfaltozzák az Ölbõ
felé vezetõ úton a Nyárfás elõtti szakaszt, itt ugyanis a ká-
tyúzás már nem hozott volna megoldást. Ezen munkálatok
bekerülési költsége közel négy és félmillió forint. Az utat itt
2280 négyzetméteren négy centiméter vastagságban asz-
faltozzák. A Hetes major területén található Kõrisfa utcában
jelenleg zúzottkõ-terítés biztosítja a gépjármûvek közleke-
dését az autószerviz és az itt lévõ lakóépület irányába. Az
érintettektõl érkezett megkeresés alapján kért árajánlatot az
önkormányzat az út szilárd burkolattal történõ fedésére. Az
útfelújítás itt is megtörténik: a Kõrisfa utca martaszfaltos
munkálataira több mint 5 és fél millió forintot áldoz a város. 

GYERMEKKUCKÓVAL
VÁR A KÖNYVTÁR

Gyermekbarát olvasóhelyiséget alakítottak ki a városi
könyvtárban a település legfiatalabb olvasóinak. A szülõk-
kel érkezõ gyerekek ezáltal egy színes és kényelmes szo-
bában bújhatják kedvenc könyveiket. A könyvtár munkatár-
sai a kicsiknek szervezett foglalkozásaikat is ide koncentrál-
nák a jövõben.

Vituska Ildikó megbízott intézményvezetõ elmondta: két
korcsoportban: az óvodás és a kisiskolás korú gyerkõcöket
várják majd foglalkozásokkal hetente egy alkalommal ked-
denként 15.30-tól 16.30-ig. Érdekességként diavetítéseket
is terveznek.

Szervezetten az intézményekbõl: az óvodából és az isko-
lából is várják a kisebb létszámú csoportokat, hogy barát-
kozzanak a könyvekkel és a könyvtárral.

A könyvtár munkatársai abban is segítenek, hogy a legki-
sebbek megtalálják a korosztályuknak szóló olvasnivalókat,
ezért a gyermekirodalomnak külön polcot szántak. A kuckó
kialakítása azt a célt is szolgálja, hogy a gyerekek megsze-
ressék a könyvtárat, azon keresztül pedig az olvasást.

Júniustól a könyvtári nyitva tartás is változik, hiszen júni-
ustól szombaton is várják az olvasóközönséget. Ekkor az
intézmény délelõtt nyolctól tíz óráig tart majd nyitva.

ÚJ SZÉK A FOGORVOSI RENDELÕBEN

KÖZNYELVRE FORDÍTOTT
HIVATALI FOGALMAK

TENGELYTÖRÉS NÉLKÜL ÖLBÕRE



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu6

2015. május

A NÉPTÁNC EGY ÉLETFORMA...
A néptánc és a népi kultúra hagyományát tartja életben

Bábolnán a számos elismerést hozó fellépéssel a háta mö-
gött a Cseperedõk Néptánccsoport. 1995-ben Bors Erika
úgy döntött: a népi muzsika és néptánc iránti elhivatottsá-
gát és az abból fakadó örömet másokkal is megosztja: for-
mációt alapít. Miután elvégezte az ehhez szükséges klubot
is, megkezdte a néptáncoktatás alapjainak lefektetését.
Férje, Török Sándor is táncos és táncoktató, a mûvészeti
csoport másik vezetõje ugyancsak elhivatott a magyar népi
hagyományok, a népzene, énekek és a régi mesterségek
iránt. A páros húsz esztendeje arra törekszik, hogy Bábol-
nán is minél szélesebb körben megismertesse, a jövõt je-
lentõ fiatalsággal pedig  megszerettesse a magyar népi kul-
túra óvandó kincseit. 

Az április 25-ei nagyszabású, nívós gálán felvonultatott
táncprodukciók sora csupán egy szeletkéje annak a mun-
kának, amely hétrõl hétre, hónapról hónapra és évrõl évre
az együttest összetartja. Emellett már csak egy mozgatóru-
gó erõsebb: a tánc vitathatatlan öröme.

Ezzel még azok az immár fiatal felnõtté cseperedett tán-
cosok is egyetértenek, akik húsz évvel ezelõtt még botla-
dozva keresték a tánclépések furcsán magától értetõdõ rit-
musát. A népviselet mára számukra több egyfajta díszes
színpadi kelléknél. Büszkén viselik, vállalva azt a szemléle-
tet, amit mestereiktõl: Bors Erikától és Török Sándortól lát-
tak, hogy a néptánc egy különleges életforma. 

A táncos házaspár egyöntetûen úgy fogalmaz: számukra
a mindennapok részévé vált a népi muzsika, a néptánc,
mint önkifejezési forma, amit gyermekeiknek is továbbörö-
kítettek a családban. Mint mondták: a hagyományõrzés
mellett más mûvészeti ágak iránt is befogadóak.

Bors Erika szerint a viseletben másképpen dobban az
ember szíve. A viseletben tanítványaik tartást kapnak. 

A Cseperedõk Néptánccsoport korábban a népszokáso-
kat is igyekezett a városi programok közé illeszteni, ennek
példája a tizenöt éve élõ regölés a téli idõszakban. A nép-
tánc közösségformáló és közösség összetartó ereje is
megmutatkozik a csoportban. 

Török Sándor büszkén sorolja azokat a külföldi országo-

kat, amelyekbe a néptánccsoporttal jutottak el. Jártak több-
ször Dániában, Ausztriában, Finnországban, Horvátország-
ban, Olaszországban és Törökországban is, de számukra
nem feltétel a külföldi turné ahhoz, hogy a néptánchoz kö-
tõdjenek, magyarázta Török Sándor, aki hozzátette, a Cse-
peredõk nem kimondottan fesztiválozó együttes, így a díjak
gyûjtése sem volt kitûzött cél.

Ettõl függetlenül számos elismerést, emlékérmet zsebel-
tek be, többek közt a Bábolnáért Emlékérem is köztük van. 

A Cseperedõk háza táján három különbözõ korosztály-
ban folyik a munka mintegy ötven fõvel. A mûvészeti veze-
tõk úgy fogalmaznak: egyszerûen jólesõ érzés együtt lenni.

Az áprilisi jubileumi táncgálára a megszokottól eltérõ iz-
galommal készültek. Erika és Sándor egy meglepetés mû-
sorszámot is kapott növendékeiktõl, mely fakasztott néhány
könnyet a vezetõk szemébe. 

Az évek alatt megismert tájegységek táncai ezúttal is len-
dületes koreográfiákban keltek életre. Adalékanyagként
táncszínházi mûsorszámmal is szolgálták hálás közönségü-
ket, akik cserébe vastapssal jutalmazták a formációt. Ahogy
máskor, most is a Rojtos Együttes húzta a talpalávalót, akik
a mûsort követõen együtt ünnepelhettek táncos barátaik-
kal. Az ünneplésbõl természetesen a jubileumi torta sem
hiányozhatott.

FELHÍVÁS
Ilyenek vagyunk, bábolnaiak!
,,Ilyenek vagyunk, kisalföldiek!’’ címmel felhívást tett

közzé a Kisalföld napilap. A közösségi kampány célja,
hogy a térség településeinek lakói saját maguk fogal-
mazzák meg, gyûjtsék össze, hogy mi is jellemzi legin-
kább településüket.

Mi is várjuk azokat a mondatokat, amik nekünk, bábol-
naiaknak fontosak, különlegesek, érdekesek. Azokat a
mondatokat, melyek rólunk szólnak, melyeket meg aka-
runk osztani másokkal is, legyen szó akár az arborétum-
ról, királyok látogatásáról, vagy akár a mindennapok
anekdotáiról.

Várjuk tehát ezeket a mondatokat, melyet elküldhet-
nek e-mailben vagy levélben a polgármesteri hivatal cí-
mére. A legjobb mondatokat pedig késõbb minden bi-
zonnyal viszont is láthatják a kampány során.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZOTT IDEJÛ CSALÁDGONDOZÓI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
Pályázati feltételek:

– szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség
– felhasználói szintû MS Office ismeret
– magyar állampolgárság
– büntetlen elõélet
– fényképes szakmai önéletrajz
– képesítést tanúsító okiratok 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elektronikus úton nyújtható be
2015. május 29-ig

a csaladsegito@babolna.hu címen. 
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Muzsikával és tortával ünnepelte fennállásának hu-
szadik évfordulóját a bábolnai zeneiskola népes diáksá-
ga, vezetõsége és pedagógusi köre április 18-án. Ez volt
a kerek évforduló okán meghirdetett húsz koncertalka-
lom egyike. A jubiláló Ritmus Alapfokú Mûvészeti Isko-
la pedagógusai ugyanis úgy gondolták idén gazdag
program-kínálattal örvendeztetik meg közönségüket.

A jubileumi sorozat legfontosabb ceremóniáján a mûvé-
szeti iskola valamennyi csoportja színpadra állt és bemutat-
kozott egy régóta próbált mûsorszámmal. 

Bánfi Csaba, az intézmény vezetõje elmondta: a zeneis-
kola egy zenekari csoport felállítására irányuló
kezdeményezésen alapszik. Ebbõl az ötletbõl nõtte ki ma-
gát az intézmény mára úgy, hogy több mûvészeti ágban is
foglalkoztatják a gyerekeket. 

– Örömmel gondolunk vissza a múltunkra. Húsz évvel ez-
elõtt az akkori városvezetõ keresett fel, hogy állítsunk fel
egy olyan együttest, mely a településre is hatást gyakorol.
A felkérést vállalva próbahelyet, zeneiskolai termet kaptunk,
meghirdettük az elsõ zeneiskolai beiratkozást, melyre közel
nyolcvanan jelentkeztek. A kezdeményezést szervezeti for-
mába öntve kezdtük meg mûködésünket.. Az akkoriban tör-
tént (1993-as) közoktatási törvényi változás is nekünk ked-
vezett, hogy a zeneiskolából mûvészeti iskola válhasson.
Az akkori önkormányzati forma mellé lépett be a köztudat-
ba, a ,,nem állami fenntartású intézmény’’ létrehozásának
lehetõsége, és idõvel az igények is bõvültek. A néptánc in-
dult el 1996-ban, majd azt követõen a modern tánc, késõb-
biekben a színjátszás mûvészeti ága, de korábban festé-
szet tanszak is indult itt Bábolnán – magyarázta az igazga-
tó, aki a kezdeti lépésekkor említett zenekari formációról is
mesélt:

– Öt-hat tagú együttesként indult a zenekar, majd sajná-
latos módon elhalványult. Az elsõ pár év az alapozás idõ-
szaka volt, majd lassan mégis kinõtte magát az együttes.
Két hanganyagot adtunk ki az idõk során. Még ma is van-
nak olyan zenekari tagok, akik a kezdetektõl velünk fújják –
magyarázta a zeneiskola vezetõje, aki elégedett a húsz esz-
tendõ teljesítményével, melybe a minõsítés is belefért.

2007-ben tartották minõsítõ koncertjüket az ország neves
szakembereinek véleményére számítva, játékuk jutalma C
kategóriás arany minõsítés lett, mely komoly elõrelépést je-
lentett. Egyre sokasodtak a pozitív kritikák és a fellépések,
felkérések száma is.

A zenei vonalon versenyek, meghívások, hazai és külföl-
di fellépések is bearanyozták a mûvészeti iskola létét. 

– Jártunk Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban,
Horvátországban, Dániában, legutóbb Csehországban is.
Azt gondolom, ez minden növendékünknek kiváló lehetõ-
ség.

Bánfi Csaba kitért a tudatosan felépített hangszeres taní-
tásra is. Vallja: az elméleti tudás önmagában nem elég gya-
korlat nélkül. Véleménye szerint a zenei tudás mindenkép-
pen kamatozik, az együttzenélés örömét pedig szerinte
mindenkinek át kellene élnie. A zene egy örök lehetõség ar-
ra, hogy saját magát képezze, hogy érzelmeit kifejtse és,
hogy barátságokat szõjön, ezt szeretnénk növendékeink-
nek átadni, hangsúlyozta.

Bánfi Csaba igazgató arra is kitért, hogy a tanítás során a
tanár személyisége is meghatározó. 

– A szülõk véleménye persze perdöntõ a hangszerválasz-
tásban, de a legjobb, ha ez közös együttmûködésen és
megbeszélésen alapul. Gyakran felhívjuk a szülõk figyelmét
arra, hogy csemetéjük adottságaihoz mely hangszer elõ-
nyös. Lehetõség van fa- és rézfúvós hangszerekbõl, ütõ-
sökbõl, billentyûs hangszerbõl is választani a növendé-
keknek – emelte ki.

A húsz éves fennállást ünneplõ gála alkalmával a zeneis-
kolások, a táncosok és a színjátszós csapat is megmutat-
hatta magát. 

A zeneiskola egész évben ünnepel, a jövõben további ki-
lenc programmal készül növendékeik tehetségének bemu-
tatására és a közönség szórakoztatására.

HÚSZ ÉVES A MÛVÉSZETI ISKOLA

Áprilisban évrõl évre visszatérõ téma a környezet és
természetvédelem, melyre elsõsorban a Föld napja el-
nevezéssel bíró mozgalom ad teret. A Bábolnai Általá-
nos Iskolában is fontos nevelési elv a környezet és a
természet, vagyis Földünk természeti kincseinek védel-
me, melynek tudatosítása érdekében évrõl évre tartal-
mas programokkal készülnek a Föld napja alkalmával.

Az április 24-én megtartott izgalmas programok sora dal-
lamos ráhangolódással kezdõdött, majd a tanulók vetített-
képes elõadást hallgathattak meg bolygónk vizeirõl. Az is-
kola egykori tanítványa, Szakács Kornél, vízügyi szakember
is az iskola vendége volt, aki elõadásában a szennyvizeink-

re, annak kezelésére összpontosított, kiemelve legfonto-
sabb éltetõ elemünk szennyezését, tisztítását, környeze-
tünkre gyakorolt hatását.

Míg az ötödik-hatodik osztályosok a vizeinkrõl szóló elõ-
adást hallgatták, a hetedik-nyolcadikasok földünkkel kap-
csolatos illusztrációkat készítettek, illetve verseket írtak. Ezt
követõen vette kezdetét a több állomásos, játékos feladat-
sorokból álló vetélkedõ, melyben állatokkal, növényekkel
kapcsolatos talányok, némi országismereti kérdéskör és
rejtvények várták a tanulókat.

Az erdõk jelentõségérõl Martonosi Dániel erdész, egyko-
ri diák tartott elõadást. A nap végén pedig természetesen
jutalmazták a legügyesebbeket.

FÖLD NAPJA AZ ISKOLÁBAN
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MESEVETÉLKEDÕ
MEGYEI DÖNTÕ

,,Hétmérföldes csizmában, hetedhét határon’’ elnevezés-
sel indult útjára az 1996/97-es tanévben  a hét megyére
szóló mesevetélkedõ, melynek megyei döntõjére április 22-
én került sor az általános iskola mûvészeti termében. 

Buruczki Erika szervezõ elmondta, hogy másodiktól ne-
gyedik osztályos tanulóknak szervezett irodalmi megméret-
tetés fõ célja, hogy a gyermekek többet foglalkozzanak a
mesékkel, az olvasással, és megszeressék azt.

A megyei fordulóra ismét szép számú mesekedvelõ gyer-
mek érkezett, kiknek feladata a különbözõ mesék feldolgo-
zása, értelmezése volt, illetve csapatjátékosként úgyszintén
helyt kellett állniuk. A kihívások fordulóról-fordulóra nõnek,
az új mesék elemzése mellett a már memorizált történetek
is vissza-visszatérhetnek, így a nebulók memóriájára és
talpraesettségére egyaránt szükség van.

Az idei középdöntõbe Esztergomból három, Komárom-
ból és Tatáról két csapat jutott be, de Tarjánból,
Nagyigmándról és Környérõl is érkeztek lelkes tanulók. Az
országos döntõbe , szoros küzdelem után végül a nagyig-
mándi gárda jutott be.

BÁBOLNAI DIÁKOK
A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZBAN

Április hónap különleges a magyar irodalom és nyelv
szempontjából. E hónap 11-én ünnepeljük a költészet
napját, ugyanis 1905-ben ezen a napon született József
Attila, illetve április harmadik hetében tartjuk a magyar nyelv
hetét, melyet elõször 1967-ben tartottak meg Lõrincze
Lajos és Grétsy László nyelvészek kezdeményezésére. A
Bábolnai Általános Iskola három tanulója számára színházi
élményt is tartogatott ez a hónap. A Komáromi Tankerület
szervezésében Budapestre utazhattak, hogy a József Attila
Színházban megnézzék a Munkácsy, a festõfejedelem címû
musicalt. A darabot 2013-ban mutatták be elõször a
Munkácsy-év kapcsán. Dallos Sándor A nap szerelmese és
az Aranyecset címû regénye  alapján készült a szöveg-
könyv. A darab a Békéscsabáról induló asztalos inas
történetét mutatja be a párizsi szalonok irigyelt világáig. A
cselekmény, a dalbetétek mellett feltárul a díszletek segít-
ségével a korabeli világ és Munkácsy legszebb alkotásai is.
A darab arra keresi a választ, hogy boldog volt-e a festõfe-
jedelem.

A diákok egy különleges színházi élménnyel gazdagod-
hattak április 23-án. Veresné Szkocsek Mária

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA
Beiratkozás az általános iskolában
A  2015/2016-os  tanévre  a  leendõ  elsõ  osztályos  kis-

diákok beíratásának idõpontját a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ egységesen április 16-ára és 17-ére tûz-
te ki.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a 6. életévét betölti, legkésõbb az azt követõ évben
tankötelessé válik (Nkt.45.§, kivétel, ha a szakértõi bizottság
mást javasol). Ekkor a szülõ köteles beíratni gyermekét a la-
kóhelye szerinti illetékes, vagy a választott iskola elsõ évfo-
lyamára.

A beíratást megelõzõen március 25-én az óvodában be-
iskolázási szülõi értekezletet tartottunk, ahol tájékoztattuk a
leendõ elsõs gyermekek szüleit az iskolánk által nyújtott le-
hetõségekrõl és a beiskolázással kapcsolatos teendõkrõl,
változásokról.

Településünk óvodájából 24 körzetes kisgyermeket, a
környezõ településekrõl 12 gyermeket írattak be szüleik. Így
36 kisdiák kezdi meg szeptembertõl tanulmányait intézmé-
nyünkben.

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

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

A két oktatási forma elõnyeit és hátrányait mérlegelve a
szülõk munkájuknak, elfoglaltságuknak megfelelõen vá-
laszthattak a két lehetõség közül aszerint, hogy gyermekük
számára melyik a legkedvezõbb megoldás. A két osztály ki-
alakításánál törekszünk a szülõk igényeinek kielégítésére,
de mindezek mellett az osztálylétszámok arányos eloszlá-
sát is szem elõtt kell tartanunk.

Az elmúlt években a 2012. szeptember 1-jétõl hatályba
lépõ Nemzeti köznevelési törvény bizonyos rendelkezései,
és az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) bevezetése felmenõ
rendszerben új elemeket, változásokat hozott az általános
iskolák 1. és 5. évfolyamán. A leendõ elsõs és ötödikes ta-
nulók számára a mindennapos testnevelés bevezetése már
3. éve felmenõ rendszerben mûködik, így a következõ tan-
évben már valamennyi évfolyamon heti 5 órában tartjuk a
testnevelést. A heti 5 testnevelés órából legfeljebb 2 óra va-
lamilyen sporttevékenység (pl. úszás, futball, néptánc,
sportegyesületben történõ sportolás) igazolásával kiváltha-
tó.

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

Peresztegi Gáborné igazgató

www.btv.hu
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A bábolnai Idõsek Klubja Vadvirág tánccsoportja részt
vett az április 19–21-ig megrendezésre került „Életet az
Éveknek’’ Nyugdíjas Amatõr Mûvészeti Fesztiválon Balaton-
füreden. 

Táncosainkat népes szurkolócsapat kísérte, 36-an indul-
tunk útnak a háromnapos rendezvényre.  A fellépés nagyon
jól sikerült, a közönség nagy tapssal jutalmazta a produkci-
ót. 

A háromnapos program nem csak a mûvészeti csoportok
bemutatkozásáról szólt, hanem kiváló fakultatív programok
is voltak.  Sétahajózás a Balatonon, kisvonatozás Balaton-
füreden, valamint  a résztvevõknek lehetõségük nyílt egész-
ségügyi szûréseken részt venni, melyeket a Richter Gede-
on Gyógyszergyár, a Geers Hallókészülék Kft, valamint az
Orto-Max Med Kft munkatársai végeztek. Itt szeretném
megemlíteni, hogy táncosaink gyönyörû ruhái annyira tet-
szettek ezen cégek munkatársainak, hogy velük
fényképezkedtek, videó felvételt készítettek, melyeket meg-
jelentetnek honlapjukon és munkahelyükön is, így  még is-
mertebbek lesznek a bábolnai ,,táncos lányok’’. 

Kedden délelõtt szólista kategóriában megmutatta tehet-
ségét Kós Ferencné Anikó, aki egy humoros verset adott
elõ a közönség nagy örömére. 

A déli órákban indultunk haza. Útközben megnéztük a
nagyvázsonyi Kinizsi várat, ebédeltünk a Várcsárdában,
majd öt óra felé, élményekkel telve érkeztünk haza, Bábol-
nára. 

Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ
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MÁJUSI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

Május 12.:
A gyógyvizekrõl és azok
jótékony hatásairól

Május 19.: 
Az ízületi betegségek 
kezelése gyógynövényekkel

Május 26. 
Talpmasszázs

Kezdési idõpont minden alkalommal 9 óra. 
A programok ingyenesen igénybe vehetõk, 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A BALATONNÁL TÁNCOLTAK
A VADVIRÁGOS ASSZONYOK

Több négylábú és gazdája vette birtokba április 18-án vá-
rosunk tavaly átadott kutyafuttatóját, ekkor került sor
ugyanis az Országos Collie, Sheltie Baráti Egyesület elsõ
kutyaiskolás foglalkozására. 

Kruzslich Anita, a gyõri társaság kiképzésvezetõje el-
mondta, céljuk, hogy a házi kedvencek nevelésében, szoci-
alizálásában segítséget nyújtsanak a gazdiknak, ám lénye-
gében nem csak az ebek trenírozásán van a hangsúly.

– Legfontosabb, hogy a gazdák értelmezni tudják négy-
lábú kedvenceik jelzéseit. Ehhez iránymutatást kapnak, mi-
ként érdemes otthon is foglalkozni a blökikkel, hogy azok
igazi családi kutyává válhassanak – fogalmazott.

A kiképzés során a házõrzõk megtanulják a harmonikus
együttélés, a gazdához való alkalmazkodás, a szófogadás
és a fajtársaikkal való helyes viselkedés szabályait. Az ido-
mításra bármilyen fajtájú eb alkalmas, a következetes neve-
lés és az együtt töltött idõ eredménye nem marad el.

Városunkban jelenleg kezdõ szinten indult meg az okta-
tás, de a jövõben a középhaladó és haladó csoportok ren-
delkezésére is áll az OCSBE Kutyaiskola, illetve a foglalko-
zásokon szeretettel várják az újonnan becsatlakozó kutyu-
sokat és tulajdonosaikat.

EBNEVELÉS KÖZBEN
A GAZDI IS TANUL

A Magyarock Dalszínház Komárom
bemutatja:

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
Musical két részben

Esemény kezdete: 2015. május 17. 18:00

Hely: Szabadidõközpont, Bábolna, Béke u. 8.

Móricz Zsigmond klasszikusa Bábolnán, 
a Szabadidõközpontban, 

a komáromi Magyarock Dalszínház
elõadásában tárul a kedves nézõk elé.

Az elõadás ingyenes, a jegyeket 
Bábolna Városi Könyvtárban lehet igényelni, és átvenni. 

(Bábolna, Béke u. 1. Tel.: 34/ 369-989)
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Mai modern repülõmodelleket is bemutatott Lázár Já-
nos a bábolnai óvodában az intézmény folyosóján meg-
nyílt kiállításon.

Képzeletben a felhõk közelében jártak tegnap a bábolnai
óvodások, miután a helyi Lázár János repülõmodelljeibõl
nyílt kiállítás az intézményben. 

A Százszorszép Óvoda folyosó galériáján negyedévente
szerveznek olyan témákkal tárlatot, melyekre a legkisebb
lakók is kellõ figyelmet szentelnek. A legyezõk után valódi
fiús téma következett. A távirányítással mûködtethetõ repü-

lõk miniatûr másai látszólag azonban nemcsak a kisfiúk ér-
deklõdését keltette fel, a lányok is bátran faggatták az RC
modellekkel foglalkozó szakembert. Lázár János elmondta:
a repülés iránti szenvedélye – hasonlóan hallgatóságához -
óvodás korában talált rá, azóta pedig szüntelenül végigkí-
séri hétköznapjait, sõt: a kitartást, elszántságot és idõt
igénylõ hobbi mára munkájának alapja. 

Mint megtudtuk, a repülõmodellek beszerzéséhez koráb-
ban nagyon mélyre kellett nyúlni a pénztárcába, napjaink-
ban azonban egyre többen áldoznak az egekbe szálló gé-
pezetekre. 

Az április 16-án nyílt kiállítás jóvoltából az egyik legdiva-
tosabb eszközzel, a multicopterrel és egy virtuális szimulá-
ciós játékkal is megismerkedhettek a bábolnai csöppsé-
gek. A kiállító elmagyarázta a valódi funkciót is: a távirányí-
tású drónok ugyanis kamerákat, mérõ eszközöket repíte-
nek a magasba, legtöbbször a nehezen megközelíthetõ te-
rületek légterébe. Lázár János szeretett eszközeinek kiváló
tulajdonságait leggyakrabban televíziós forgatások alkal-
mával használja, mint mesélte, legszívesebben természet-
védelmi tájak légterében szárnyal és örökíti meg azok titok-
zatos állatvilágát. A tárlatnyitón egy néhány centiméteres
drónt is a magasba engedett, így láttatta a bonyolultabb
eszközök munka közbeni mûködését.

Nosztalgikus hangulat uralkodott április 7-én városunk
óvodájának Méhecskés csoportjában. Baráth Gáborné
minden évben szeretettel várja vissza régi óvodásait egy
könnyed hangulatú beszélgetésre és vidám játszadozásra,
ez ebben az évben sem történt másként. 

Az óvónõ keze alatt pedagógusi pályafutásának 23 éve
során több, mint 150 lurkó cseperedett fel. Idén a korábbi
évekhez képest többen keresték fel régi óvodájukat, ami
különösen megdobogtatta az óvónõ szívét. 

A gyerekek izgatottan vették birtokba a csoportszobát,
mely egykor sok kellemes élmény helyszíne volt. Ezeket az
emlékeket idézték fel hajdani óvónénijük és egykori óvoda-
társaik társaságában. Volt, aki a játék közben kipottyanó fo-
gacskájáról mesélt, és akadt, aki a bábszínházak élményét
emlegette fel, már büszke iskolásként. A csoportszobában
ismét elõkerültek a régen kedvelt játékok is. 

Gyakori, hogy az immár szülõvé vált valamikori óvodások
szintén régi csoportjukba íratják be saját gyermekeiket, hi-

szen tudják, hogy nyugodt szívvel bízhatják õket Kati néni-
re. Két év múlva, a 25 éves jubileumi találkozóra õket várja
vissza szeretett óvónénijük.

Bábelõadásra invitálták városunk
óvodásait és alsó tagozatosait április
8-án. A színpadon a Budai Bábszínház
Kalap kaland címû mesejátékával szó-
rakoztatta a gyereksereget. A kicsik
nagy örömmel fogadták az elõadást,
azonnal átérezték a megmentésre váró
fõszereplõ kismókus helyzetét, és még
a legkisebbek is végig érdeklõdve fi-
gyelték a történéseket.

Cs. Szabó István, a bábszínház mû-
vészeti vezetõje elmondta, hogy a

színház titka legfõképpen a színészek
és a közönség együttes hatásában rej-
lik. 

– A színház örök életû. Magában
foglalja a zenét, a táncot, a beszédet
és a némajátékot is. Két elõadás sem
lesz soha egyforma, ahogy a közön-
ség reakciója is mindig más. Egy gyer-
mekjátéknak ugyanakkor más a dra-
maturgiai felépítése, mint a felnõttek-
nek készült színmûveknek. A cselek-
mény fonalán olyan értékeket közvetí-

tünk, amiket a gyerekek könnyen és
hasznosan  építenek  be  a  minden-
napokba – fogalmazott. Mint mondta,
színházukban bábjátékaikat maguk ír-
ják, az aranyos figurák pedig általában
Kovács Klára hangján szólalnak meg,
akit a népszerû Pom-Pom meséi címû
rajzfilm Picurjaként ismert meg a világ.

A bábszínház vezetõje nagyon elé-
gedett volt a bábolnai közönséggel,
kikkel az elõadás után el is beszélge-
tett.

REPÜLÕK MINIATÛR MÁSAI A TÁRLATON

A BÁBOK ÉSZREVÉTLENÜL IS TANÍTANAK

BÜSZKE KISISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA AZ ÓVODÁBAN
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Dr. Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter látogatott Bábolnára
április 9-én. A politikus a Bábolnai
Nemzeti Ménesbirtok Kft. Ölbõi te-
lephelyén megújult fedeles lovarda
ünnepélyes átadójára érkezett váro-
sunkba. A lovarda mûemlékvédelmi
szempontok alapján készült el, a be-
ruházás révén jelenleg eredeti álla-
potában díszeleg.

A 2014 óta a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium felügyelete
alá tartozó Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. hivatalosan is
átadta Ölbõ-pusztai telephe-
lyén felújított fedeles lovardáját
és a régi kocsiszín helyén ki-
alakított szociális épületét, áp-
rilis 9-én. A közel 210 millió fo-
rintos beruházás avatóján
Czunyiné dr. Bertalan Judit ál-
lamtitkár és dr. Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter
is megjelentek.

A ceremónián elhangzott: az
átadott létesítmények a tenyésztést,
valamint a Pettkó-Szandtner Tibor Lo-
vas Szakiskola munkáját segítik, hi-
szen ez utóbbi intézmény a telephelyet
gyakorlati helyszínként hasznosítja.

Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyve-
zetõje elmondta, a beruházás megkez-
dését megelõzõen több száz oldalas
tanulmányterv készült. A létesítménye-
ket ugyanis régészeti és történeti kuta-
tások alapján, mûemlékvédelmi alap-
elvek mentén, eredeti állapotában állí-
tották helyre. A felújított építmények: a
lovarda, a szociális helyiségek és a pa-
rádés istálló együttes alapterülete
meghaladja a 600 négyzetmétert. 

Az ügyvezetõ igazgató arra is kitért,

hogy a gyakorlati helyszínként haszno-
sított létesítmény leromlott állapota tet-
te szükségessé a felújításokat, mely-
nek költségeit a Ménesbirtok a célzot-
tan fejlesztésekre szánt állami támoga-
tásból és tevékenységeibõl származó
bevételekbõl finanszírozta. 

Bérci Balázs ügyvezetõ véleménye
szerint nagyon fontos, hogy azok a lo-
vastanulók, akik a késõbbiekben

szakemberként a lótenyésztést és a
tradíciók miatt kiemelt ménest – így az
országot is – naggyá tehetik, megfele-
lõ körülmények között tanulják ki a
szakmát. Az oktatás szerinte meghatá-
rozza a sikeres ménes életét.

Az ügyvezetõ igazgató azt is el-
mondta: a beruházásnak lesz folytatá-
sa, hiszen április elsejével elindult a
csikótelep épületegyüttesének teljes
rekonstrukciója. 

– Újra kell gondolnunk a csikótelep
beruházási tervünket, de folytatjuk
Ölbõt és Dióspusztára is koncentrá-
lunk fejlesztéseink során – magyarázta
az ügyvezetõ igazgató.

Fazekas Sándor miniszter úgy fogal-
mazott: Bábolna a magyarság egy tör-

ténelmi értéke, mely állami ménesként
kitüntetett figyelmet kap a Nemzeti
Lovasprogramban. Ölbõ is történelmi
környezetben tündökölhet, és a fej-
lesztés révén a ménesgazdaságban
folyó szakmai munkának és az után-
pótlás képzésének, oktatásának is ja-
vultak a feltételei. A fedett lovarda lehe-
tõvé teszi, hogy az idõjárástól függõen
lehessen lovagolni, a kiszolgáló helyi-

ségek is ehhez szükségesek –
magyarázta a miniszter, majd
hozzátette: a minisztérium fele-
lõssége, hogy a nemzeti öröksé-
get jelentõ mûemlék épületeket
– melyek évszázadok óta mene-
déket adnak a magyar ménes-
nek, ahonnan kiváló versenylo-
vak kerültek ki a szakemberek-
nek köszönhetõen – megtartsuk,
mûködtessük, és ahol szüksé-
ges, behozzuk az évtizedes le-
maradásokat – összegzett dr.
Fazekas Sándor.

A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um arra törekszik, hogy a fennhatósá-
ga alá tartozó cégek, intézmények, va-
gyis a mezõgazdaság ágazatának sze-
replõi együttmûködve segítsék egy-
mást. Erre az együttmûködésre bizo-
nyíték ez a bábolnai beruházás is - tet-
te hozzá a földmûvelésügyi miniszter.

Ölbõ-puszta a Shagya-arab és az
arab telivér tenyésztésének egyik hely-
színe. A telepen az évjárati csikók tartá-
sa és képzése folyik. Úgy tudjuk, a kö-
zel 300 lóból álló arab ménes alapját
19 tenyészmén és 51 tenyészkanca al-
kotja. Az arab telivér tenyésztésében ki-
emelkedõ értéket jelentenek a tiszta vé-
rû egyiptomi arab telivérek.

ÁTADTÁK A MEGÚJULT FEDELES LOVARDÁT

JÁTÉKOS PETTKÓ NAP
Április 16-án a tananyag helyett a szórakozásé volt a fõ-

szerep városunk lovasiskolájában, ekkor immár harmadik
alkalommal adták át magukat a Pettkó nap örömeinek a
diákok. Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója elmond-

ta, mindig áprilisra idõzítik a rendhagyó diáknapot, hogy a
hónap végén búcsúzó végzõsök is részt vehessenek a
játékban. Az idei iskolai esemény számos újító, élménnyel
gazdagító programelemmel frissült. 

A délelõtt során ügyességi sorversenyeken mérték össze
gyorsaságukat a tanulók, majd ezután szabadon választ-
hattak a felkínált, jó fantáziával összeállított programok kö-
zül.

– Kézmûves elfoglaltsággal is vártuk a diákokat, melyek
során a fafaragás, a patkolókovács és az üveggravírozás
mesterségének fortélyaival ismerkedhettek a lovastanulók.
A fáradhatatlan diákok lövészetben is kipróbálhatták
magukat – vázolta fel a lovasiskola vezetõje.

Ebédidõben a diákság a szülõk és a tanárok keze
munkáját dicsérõ gulyáslevest fogyasztotta, majd délután
az Ölbõ-tavon detektív vetélkedõben rejtvények megoldá-
sait kutatták, így találva rá az eltûnt lovasra. A lovasiskolás
diáknap természetsen ügyességi lovasversennyel zárult. 
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Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember be-
szél, és a lehelete mozgatta hangszálaival közölni tudja azt,
amit gondol és érez. Ez a lehelet maga a lélek, maga a cso-
da. Ha a színház zsúfolt nézõterén az elõadás alatt annyit
mondok: „Tûz van”, nem is izgatottan és riadtan, nem is túl-
ságosan hangosan, csak egyszerû állító formában, egy
tényt közölve, akkor nagy változások történnek. A jelenle-
võk felugrálnak, dulakodva, õrjöngve rohannak a vészkijá-
rat felé, a tolongásban a nõk estélyi ruháját cafatokra tépik,
s a gyermekeket agyontiporják.

Valóban tûz van? Talán nincs is… Lehet, hogy tévedtem.
Az is lehet, hogy aljas tréfát ûztem, ugrattam a többieket.
De az mindegy. Tûz van, mert azt mondtam, hogy tûz van.
Ez a mondat tûzvészt támasztott ezer és ezer agyvelõben,

s ez a tûzvész, noha nem érzékelhetõ, nem kevésbé valódi,
mint az igazi, ez a tûzvész lobog, kígyózik, elharapódzik,
lángja már a mennyezetet nyaldossa, szikrája és hõsége el-
emészt mindent…

Ha egy férfi egy leánynak este a fasorban egyszerûen,
minden szenvelgés és színpadiasság nélkül ezt mondja:
„szeretem”, a hatás ugyanaz. Voltaképp semmi sem történt.
Olyasvalami hangzott el, ami talán hazugság is. De az a le-
ány már minden lehetõségét magába szívta, élete egy má-
sodperc alatt átalakult, sok mindent lerombolt és fölépített,
amit azelõtt nem mert volna, számára merõben más a világ,
s lehetséges, hogy ez a szó nagyobb felfordulást és pusztí-
tást okoz majd benne, mint a tûzvész.

A szó maga a valóság, melyet jelképez, magának a való-
ságnak a veleje, kútfeje és kezdete. Milyen csodálatos is a
Bibliának ez a szózata: ,,Kezdetben vala az ige.’’

Kedves Olvasó! Irodalmi rovatunknak aktualitást két dolog is szolgáltat. 130 évvel ezelõtt született Szabadkán Kosz-
tolányi Dezsõ író, költõ, publicista, a magyar nyelv nagymestere.
Ha a Nyugat hívei rajongtak Adyért, és mélységesen tisztelték Babits Mihályt, akkor Kosztolányi volt az, akit szerettek.
Õszinte és szeretetre méltó. Verseit és prózáit olvasva egyaránt úgy érezzük, mintha a legbizalmasabb titkaiba avatna be
minket. Stílusa pontos, érzékletes és takarékos. Verseiben sokat ad a szépségre, dallamosságra. Különösen prózájában
érezzük közvetlennek és természetesnek. Elbeszélései és újságcikkei ma is úgy hatnak, mintha közvetlenül az olvasó-
hoz beszélne. Verseinek stílusa más: költeményeinek nagy része inkább elkápráztat és gyönyörködtet ritmusával, a sza-
vak szép hangzásával, festõi képeivel és hangulatával. Sok verse van azonban, amelynek nem csupán a dallamosság
adja legfõbb értékét, hanem a gondolat ereje is” – írják róla.
A másik apropó pedig a MAGYAR NYELV HETE, amit immáron 48. alkalommal rendeztek meg áprilisban. A  cél az
anyanyelv ápolása, értékeinek bemutatása, a figyelem ráirányítása a nyelv megtartó erejére. Maga Kosztolányi is cso-
dálatosan vallott anyanyelvérõl:
,,A tudományos felfogás szerint nincs semmiféle rangkülönbség a nyelvek között. Minden nyelv a természet, az embe-
ri lélek csodálatos mûve. Valamennyit egyformán becsüljük. Nem hirdetjük, hogy a miénk a legszebb és legkülönb. Di-
cséretnek ez talán sok volna, talán kevés. 
Édesanyánkról sem mondjuk, hogy õ a legszebb asszony az asszonyok között. Nem mérjük sem a szépségversenyek
gyõzteseihez, sem a mozicsillagokhoz. Ez illetlenség volna és ízléstelenség. 
Csak azt mondjuk róla, hogy õ az egyetlen, hogy õ az édesanyánk, s ezért szeretjük.’’
Ezek a gondolatok határozták meg írásmûvészetét is, melyre bizonyságul  szolgál a következõ mûve is.

Veresné Szkocsek Mária

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ: IGE

A KÖLTÉSZET NAPJÁN
A költészet napját – József Attila születésnapjára emlé-

kezve- minden évben április 11-én ünnepeljük. Városunk
kulturális intézménye ez alkalommal versíró pályázatot hir-
detett, melynek eredményhirdetésére április 10-én, az ál-
talános iskola mûvészeti termében került sor.

Mint Vituska Ildikó, megbízott intézményvezetõtõl meg-
tudtuk, a felhívásra számos költemény érkezett. - Úgy
gondolom, hogy a versek szeretete, a rímek, ritmusok
iránti vonzalom még mindig benne él az emberekben –
mondta el. Ezt bizonyítja az is, hogy a 32 pályázó közül
sokan több mûvet is leadtak.

A könyvtár dolgozóiból álló zsûri külön értékelte az alsó,
illetve felsõ tagozatos, a középiskolás és a felnõtt korosz-
tály által írt szerzeményeket, melyeket az alkotók olvastak
fel a közönségnek. A versek fõ témája kategóriánként vál-
tozott, a legkisebbek lelkes költeményeitõl kezdve az idõ-
sebb poéták buzdító, vagy olykor szomorkás hangulatú lí-

ráin át az egyre népszerûbb slam poetry stílusú alkotáso-
kig számos remek pályamû érkezett.

A szervezõk sikeresnek vélték a rendezvényt, felhívá-
sukra színvonalas és nagyon jó munkák születtek.
Reményeik szerint azok a költõk, akik most megmutatkoz-
hattak, a jövõben is bátran alkotnak és szerepelnek majd.
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– Nincs átlagos nõ. Minden nõ más – vallja Csákányi Esz-
ter színmûvész, aki mégsem más nõkkel foglalkozik, ha-
nem magáról mesélt és vallott abban a mûsorban, melyben
Puskás Péter és Kovács Norbert zenészek kísérték a Bábol-
nai Szabadidõközpont színpadán, április 19-én. A stúdió-
színpadra írt zenés önvallomás Akit az istenek szeretnek cí-
met kapta. Talán nem véletlen megállapításból... Csákányi
Eszter ebben a gyakran melankolikus, gyakran ködösen
sértõdött, ugyanakkor szókimondó és a nõi titkokat némi
öniróniával feltáró mûsorában a nõi végletességet boncol-
gatta.

Az elsõ dalok egyikében a mûvésznõ éppen sorstársai le-
hetséges jellemrajzait „pezsgõvel ünnepelve” igyekszik be-
mutatni. Mintha csak a nagybetûs Élettel koccintana a szín-
padon, melyben az állandóság fogalmát nem ismerõ nõi
lény talányát feszegeti. 

„Az ismert elõadómûvész nagy empátiával, rokonszenv-
vel, humorral és öniróniával szólt azokról a nõkrõl, akik alá-
rendelik magukat a férfinak, akik hiába várakoznak a meg-
beszélt randevún, akik kiszellõztetik a lakásból a magányt

és, akik mégis mindig életben maradnak.” Jellemez az
ajánló szövegezése is, mely derekasan felteszi a kérdõjelet
a nõi nemre... nem csoda tehát, ha a közönség már az ele-
jén kíváncsi a végkifejletre. 

Csákányi Eszter a mûsort követõ interjúban elárulja: je-
lenleg szabadúszó, és a számos színházi berket megjárt
önálló estje nagy, de szívesen vállalt önvallomás. Nem a
rendezõkkel szakított, csak hiányt pótol.

– Nagyon hiányoltam az énekes munkákat a színházból.
Nagyszerû emberek vannak a baráti körömben, mint Pus-
kás Péter és Kovács Norbert zenészek és Zöldi Gergely
dramaturg, akikkel közösen alkottuk meg ezt a mûsort,
melyben elsõsorban az idõrõl mesélek. Mûvésztársaim if-
jabbak nálam, a mûsorhoz így egy fiatalabb generáció stí-
lusát és ízlését tehetik hozzá. Nagyon szeretek fiatalabbak-
kal dolgozni, ez számomra lényeges – magyarázta a mû-
vésznõ, aki szerepjátszás és a színészet közt is különbsé-
get tesz.

– Minden kornak megvan a titka, öröme és szenvedése.
A negatív élmények idõvel egyre gyarapodnak, de igyek-
szem rámutatni, hogy minden idõben meg kell találni a
szépséget. Az önirónia sem véletlen. Számomra nagyon
fontos az érzések átadása. Úgy gondolom, a humor és a sí-
rás csak egy hajszálra van egymástól. Az, hogy melyik gyõ-
zedelmeskedik azt az érzések határozzák meg. A mûsor-
ban ezeket az érzéseket feszegetem, magam sem tudom,
hogy az adott elõadásban sírok, vagy nevetek... – magya-
rázza a mûvésznõ, aki a zene erejébe vetett hitével fakaszt-
ja ki a szíveket.

- Színésznõ vagyok, de énekesnõ szerettem volna lenni.
A hangom, az adottságaim miatt nem lettem énekesnõ. A
zene számomra mámor, ezért hiszem, hogy a zene minden
mûsorhoz hozzátesz. 

A nõ túléli a sorscsapást, dalolja az egyik sanzonban,
mely egyfajta összegzése, mintsem záróakkordja a mûsor-
nak. A sokszor, és sokak által kivesézett, nõt húsig boncol-
gató sorok közt, ahogy a címben is ott van: a nõ örök, talán
azért, mert az istenek is szeretik...

Csákányi Eszter önvallomása dalban és prózában
,,AZ IDÕRÕL MESÉLEK...’’

EGÉSZSÉGNAP A TESTI-LELKI EGYENSÚLYÉRT
Idén elsõ alkalommal szervez egészségnapot a Bábolnai Hölgyek Egylete

június 6-án 10 és 19 óra között a Szabadidõközpontban. Az egészségvédel-
mi programmal a résztvevõk hasznos információkhoz juthatnak az egészséges
életvitellel kapcsolatban. A szervezõk célja, hogy minél több ember minél
többféle információt gyûjthessen általában az egészséges életvitelrõl, illetve
konkrét segítséget kaphasson kiváló szakemberektõl, ötleteket gyûjthessen,
amellyel saját és családja egészségi állapotát tartósan fenntarthatja, javíthatja. 

A helyszínen ingyenes tanácsadás, konzultáció, kezelés, termékbemutató
várja a résztvevõket.

Tervezett programok:
10:30 - Thai chi bemutató, elõadó: dr. Fekete Ferencné és társai
11:00 - Pánsípon Kövi Szabolcs legújabb albumainak bemutató koncertje 
13:00 - Hatékony táplálék-kiegészítõk a mindennapokban, 

elõadó: dr. Bajnóczky Katalin
14:00 - Látványos jógabemutató, elõadó: Kazi Kari
15:00 - A hétköznapi élet mágiája, avagy a tudatosság teremtõ ereje, 

elõadó: Soma Mamagésa
17:00 - A gyógynövények áldásos hatásai, elõadó: Fábiánné dr. Tóth Hedvig
18:00 - Hangfürdõ tibeti hangtálakkal, elõadó: Kazi Kari

INGYENES
GAZDASÁGI

TANÁCSADÁS
2015. június 1-jén hétfõn 14 és 16
óra között a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal dísztermében
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné
Peresztegi Zsuzsanna ingyenes
gazdasági tanácsadást tart. Ennek
keretében bábolnai lakosok számá-
ra felvilágosítást adnak adó- és tár-
sadalombiztosítási kérdésekben,
nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz
benyújtandó okmányok kitöltésé-
ben.
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A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATOT HIRDET
BANAI KIRENDELTSÉGÉHEZ

KIRENDELTSÉG VEZETÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A megbízás idõtartama: határozatlan idejû.

A munkavégzés helye: Bana, Jókai u. 18.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvõképesség
– büntetlen elõélet
– fõiskola
– felhasználói szintû MS office ismeret
– „B” kategóriás jogosítvány
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. május 20.

További információk:
Kocsis Gábor jegyzõ (34/568-002)

TESZEDD
ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfel-
ügyelõség idén immár ötödszörre rendezi meg a TeSzedd or-
szágos szemétgyûjtõ akciót a lakosság aktív részvételével.
Idén május 15-én 8 és 15 óra között számít a szervezõ a
munkás kezekre, melyek megszabadítják a várost a hulla-
déktól. Az elõzõ évek szemétgyûjtési gyakorlatának megfele-
lõen a szervezõ térítésmentesen biztosítja a kesztyût és a sze-
métgyûjtõ zsákokat, és gondoskodik az összegyûjtött szemét
maradéktalan elszállításáról. 
A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói is részt
vesznek a szemétgyûjtésben, melyhez számos bábolnai in-
tézmény és vállalkozás is csatlakozik. 
A szemétgyûjtési akcióval kapcsolatban a helyi kapcsolattar-
tó: Horváth Ádám nyújt felvilágosítást a 34/568-405-ös tele-
fonszámon, valamint tájékoztatást ad Nagy Károly település-
gazda is a 0630/986-8287-es telefonszámon. 
,,Mindannyiunk felelõssége, hogy milyen környezetben élünk
ma, és milyen környezetet örökölnek tõlünk utódaink.’’ Ebben
a szellemben buzdít mindenkit az akció szervezõje a környe-
zettudatos megmozduláson való részvételre.
Bábolna Város Önkormányzata kéri a település lakosait, hogy
figyeljenek oda lakókörnyezetük rendjére, tisztaságára. Az ak-
cióval együtt tegyék rendbe portájuk elõterét is, szedjék ösz-
sze az esetleg ott fellelhetõ hulladékot, ezzel is hozzájárulva
városunk tisztaságához.
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TÁMADÁS NÉLKÜLI
VÁRLÁTOGATÁS...

A Mérföldkõ Turisztikai Csoport Szelek Hava 18-án – a ko-
rábban közösen kialakított ütemtervnek megfelelõen – Vár-
palotát magát és környékét kereste fel. A részt vevõ 30 tú-
ratárs pontban 10 órakor – modern török gyanánt – a vár-
kapu elõtt megjelent! Ostrom nélkül, némi belépti díj ellené-
ben bebocsátást is nyertünk. Az 1300-as évek végén épült
impozáns, négy zömök saroktoronnyal ékes várat mára a
város már körbeölelte, érdekes kontrasztot jelentve a rend-
szerváltás elõtt épült emeletes kocka épületek unalma és a
gyönyörûen rendben tartott, több száz éves vár sokat sejte-
tõ izgalma között. Az alapos és részletes idegenvezetést
egy animációs kisfilm vezette fel. Ámulattal néztük/hallgat-
tuk a vár történetét, ahol idõrendi sorban játszatták el, raj-
zolták meg a magyar és a török csapatok állandó harcait!
Itt tudtuk meg azt is, hogy mai nevét a vár a Hódoltság hí-
res törökverõ várkapitányáról, Tuhry Györgyrõl (Dunántúl
Oroszlánja) kapta. Több kiállítást is megtekinthettünk, me-
lyek közül a magyar katonai egyenruhák témájút találtuk a
legérdekesebbnek: emberközelben (tapinthatóan) gyö-
nyörködhettünk a színes, pitykés, zsinóros, paszomántos
sorkatonai, illetve tiszti gúnyákban. A várlátogatás után
megkezdtük az innen nem túl messze húzódó Várvölgy be-
járását. A 11,5 km hosszúságú túra nagyon kényelmes -
szinte emelkedõ nélküli – volt. Összesen 14 db – rönk pa-
dokkal / asztalokkal, tornagyakorlatokat is leíró táblákkal el-
látott - erdei állomást jártunk be, többek között Bátorkõ vá-
rának romjait is megcsodáltuk, sõt! megmásztuk. (többen
azon is csodálkoztunk, mi indokolta a korabeli építtetõk
helyszín választását: egy völgy mélyén – körben magasla-
tokkal – nem tûnik éppen ideális stratégiai helynek! Nagy
valószínûséggel erre eleink is rájöttek, hiszen ezért kezdték
építeni, fejleszteni az innen alig 5 km-re lévõ, mai Thury –
várat!)

A tanösvényt bejárva még beültünk egy cukrászdába,
ahol ki-ki igénye szerint fagyizott, kávézott, fröccsözött vagy
éppen süteményt ehetett. A tervezett idõben, jó hangulat-
ban, kellõképpen elfáradva, rendben hazaértünk. Vissza-
gondolva, az idõjárás is kellemesnek bizonyult, egy kb. 20
perces gyenge záportól eltekintve.

(Ezen kirándulásunk volt Bierbauer Magdika váratlan és
szomorú halála óta az elsõ, amiben Õ már nem vehetett
részt - dacára annak, hogy az útmutatása mellett  még de-
cemberben összeállított éves kirándulási tervben szerepel-
tetve ez óhajtott vágya volt! A nap folyamán több esetben és
szeretettel emlékeztünk Rá egy-egy vele kapcsolatos törté-
nésen keresztül….) Katona László

VIVICITTA
– ÉLJEN A VÁROS

Április 19-én a teljes fényében tündöklõ nap szokatlan
eseményt ragyogott be városunkban! Bizonyos útvona-
lakon színes (zöld és sárga) léggömbök lengedeztek vi-
dáman, illetve a Kardirex elõtti nagy parkoló bejáratát
egy hatalmas légpárnás kapu, valamint több rendezõi
sátor határolta. Közben a szélrózsa minden irányából ki-
csik, nagyok, fiatalok, idõsebbek jelentek meg szabad-
idõ ruhákban, mezekben, futócipõkben! Valamennyien
részesei akartak lenni az elsõ alkalommal megrendezés-
re kerülõ városi futásnak. Alábbiakban – abszolút szub-
jektíven – lenne hozzáfûzni valóm:

nagyon tetszett, hogy a regisztráció során mindenki
megkapta a jó elõre összeállított – a vállalt távolságtól
függõ – egységcsomagját, aminek átvizsgált tartalma az
egészségtudatos testmozgást szolgálta: volt benne ba-
nán, ásványvíz, müzli szelet, a távolságtól függõ színû
karkötõ és egy emblémával/logóval ellátott (kinek/kinek
a méretének megfelelõ) zöld póló. 

nagyon tetszett, hogy  rengeteg csillogó szemû, vi-
dám és lelkes gyermek, fiatal felnõtt, baráti/haveri kör,
államtitkár, informatikus, körorvos, logisztikus, irodai dol-
gozó, kétkezi munkás, szerelmes pár, stb. nagy kedvvel
– jól esõ izzadsággal – végezte a bemelegítõ tornát és
küzdötte le a vállalt távot.

nagyon tetszett, hogy a Szervezõk mindenre gondol-
tak: a sportteljesítményüket figyelõk pontos teljesítmény
idõt kaphattak, a kifáradókat frissítõk, sütemények, pom-
pás banántányérok várták az elvesztett energia gyors
pótlása érdekében, névre szóló emléklapok kiállításával
maradandóvá tették az egyéni teljesítményt, sõt! Dr Po-
lyák Zita irányítása alatt még egy mentõautót is készült-
ségbe állítottak (szerencsére feleslegesnek bizonyult!)

nagyon tetszett, hogy az egész rendezvényt elkerülte
a kényszeres eredmény hajsza! Futottunk, kocogtunk,
bandukoltunk, battyogtunk, lépteket apróztunk ki-ki kora
/ vérmérséklete / egészségügyi állapota / kedve szerint!
Természetesen voltak olyan egyéni futók, baráti körök,
akik meg akarták és meg is tudták mutatni önmaguknak,
hogy mire képesek. De ez így van jól!

nagyon tetszett, hogy – dacára a vasárnap délelõtti
idõpontnak – az útvonal mentén, az érintõleges keresz-
tezõdésekben lakosok álltak, akik tapssal bíztatták a zi-
háló futókat! Meg kell még említeni Polgárõrségünk
szakszerû biztonság adását, ami az egész rendezvé-
nyen jellemzõ volt.

nagyon NEM tetszett, hogy  a futás után 4-5 napig
alig tudtam magam vonszolni: fájt a lábam, a térdem, a
„rüsztöm”, a derekam – és minden porcikám! Igazság:
„nem szokta a cigány a szántást”!

Bízva bízom abban, hogy jövõre – tekintettel az egyér-
telmû sikerre, a jó hangulatra, a kiváló idõre, a pompás
szervezésre és a rengeteg gyerekre/fiatalra – még több
résztvevõvel már hagyományt követünk az ismételten
megrendezésre kerülõ Vivicittával.

Katona László bábolnai lakos, résztvevõ
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 17. –     Vasárnap (Konfirmáció) 11 óra
MÁJUS 24. –     Pünkösdvasárnap (Úrvacsora) 11 óra
MÁJUS 25. –     Pünkösdhétfõ 11 óra
MÁJUS 31. –     Vasárnap 11 óra
JÚNIUS   7. –     Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚNIUS 7. 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
Május 17-én vasárnap Urunk mennybemenetele 10.20 rózsafüzér
Nepomuki Szt. János szobor koszorúzása, templombúcsú 10.45 szentmise
Május 24-én vasárnap 10.20 rózsafüzér
Pünkösdvasárnap 10.45 szentmise
Május 31-én vasárnap 10.20 rózsafüzér
Szentháromság vasárnapja 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.

NYÍLT LEVÉL
BÁBOLNA VÁROS VÁLASZTOTT

TISZTSÉGVISELÕIHEZ...
Tisztelt Képviselõ-testület!
Kedves Polgármester Asszony!

Alulírott bábolnai lakos azért fordulok a város válasz-
tott vezetõihez, hogy hangot adjak a magam, valamint
több társam – bár tiszteletteljes, de mégis határozott –
kérésének!  

Nehezményezzük, sõt! egyenesen kegyeletsértõnek
tartjuk, hogy temetõinkben a szertartások során az ese-
tek jelentõs részénél a kihangosítás kritikán aluli! Az el-
múlt hónapok során – sajnos – több esetben is részese
voltam ismerõsi / megemlékezõi minõségben a szertar-
tásoknak és csak megerõsíteni tudom azon embertársa-
im panaszát, akik nem tudták magukat átadni az emlé-
kezésnek, sem nem kísérhették kegyelemteljes figye-
lemmel az elhunytról szóló nekrológot, sem pedig a
szertartást végzõ pap búcsúszavait. A hiányzó és/vagy
az elégtelen kihangosítás egyaránt jellemezte, jellemzi
mind a társadalmi, mind pedig az egyházi temetéseket
mindkét temetõnkben. A mai világban, amikor megol-
dott a zökkenõmentes kommunikáció szinte korlátlan tá-
volságokon – nálunk, Bábolna városának temetõiben
5–10 méteres körön belül sem lehet érthetõen hallani
(jobbára sehogy!) az elhangzottakat. Gondoljunk bele
abba, hogy pl. az Új temetõ 50 milliós ravatalozója sem
teljesíti maradéktalanul a funkcióját párezres (százez-
res?) költségû hangerõsítõ rendszer hiányában! 

Azt persze nem tudom, tudjuk, hogy mennyiben fele-
lõs a város a fennálló helyzetért (nagy valószínûséggel
semennyire!), mégis kérjük szíves és mielõbbi kivizsgá-
lásukat, illetve intézkedésüket egy korszerû, üzem, - és
idõjárás biztos, a jellemzõ szélviszonyok okozta torzítás
hatását is figyelembe vevõ hangszóró rendszer kiépíté-
sét illetõen. 

Ezzel a kegyeleti kötelezettség lerovásán túl a hátra-
maradottakkal, a hozzátartozókkal, az ismerõsökkel
szembeni gesztus komoly hangulatjavítást, a ravatalo-
zók pedig kiteljesedett funkcionalitást nyerhetnek el.

Tisztelettel:
Katona László bábolnai lakos, választó

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT 

TÚRAFELHÍVÁSA
Helyszín: Sárvár - Kám, Jeli Arborétum
Idõpont: 2015. május 16.

Program: 1. Városnézés Sárváron egyéni program (1,5 óra). 
Érdemes megnézni: Sárvári Arborétum, Szent László plébánia,
Evangélikus templom. 11:00 órakor Nádasdy vár és múzeum
megtekintése vezetéssel (1,5 óra) 2. 14 órakor Indulás Kámba,
séta Ikerváron (Bathyány Kastély, Magyarország elsõ
vízierõmûve) Jeli Arborétum egyéni program (1,5 óra) 
Indulás: 7:30 órakor a központi parkolóból, hazaérkezés 19
óra körül.
Költségek: Buszköltség kb. 2500 Ft/fõ, gyerekeknek: 1500,-
Ft. Családok esetén csak a szülõk fizetnek útiköltséget, a gyer-
mekek nem! Sárvár Nádasdy Kastély felnõtt belépõ vezetés-
sel: 700+150,-Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 350+150,-Ft.
Jeli Arborétum felnõtt belépõ: 700,-Ft, diákoknak és nyugdíja-
soknak 350,-Ft. Egyéni programban Sárvári Arborétum felnõtt
belépõ: 250,-Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 150,-Ft.

Megbeszélés és jelentkezés az elõleg befizetésével 
2015. május 13-án 17 órakor a Városi Könyvtárban,

vagy telefonon (20/454-0076) Bihari Gábor szervezõnél.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!

www. merfoldko.hu

Húsvét hetében ismét kiosztásra kerültek a hívek, Bá-
bolnai Pékség, Bábolna Hús kft-k által felajánlott élelmi-
szerekbõl összeállított csomagok a rászorultak részére. 

Nagyon köszönjük az adományokat! Gergely Lajosné

RÖVID REAGÁLÁS
A NYÍLT LEVÉLRE

Bábolna Város Önkormányzata már értesült a fennál-
ló problémáról. A temetõi hangosítás a kegyeleti szol-
gáltatást végzõ vállalkozó dolga, amennyiben azt a gyá-
szoló család igényli. Ennek ellenére városunk vezetése
úgy gondolja, az önkormányzat is tehet lépéseket a
megoldás érdekében, ezért egy magas minõségû
mikrofonszettet vásárolt, amely reményeink szerint ki-
elégíti majd az igényeket.
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Elkezdõdött a szabadréti versenyszezon a lovasspor-
tok szerelmesei számára. A téli, fedeles szezon lezárul-
tával immár második alkalommal valósulhatott meg Bá-
bolnán a szabadtéri szezonnyitó, melyet április 9-e és
12-e között a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a
Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Szakága rendezett a
bábolnai lovaspályán. 

A versenyzõk létszámát tekintve elégedettek lehettek a
szervezõk. A négynapos rendezvényen naponta átlagosan
mintegy 220 startot bonyolítottak le. A legörömtelibb azon-
ban Szotyori Nagy Kristóf, díjugrató szakági elnök számára
az ifjúsági versenyzõk magas száma volt. Amint azt lapunk
számára elmondta, közel ötven fiatal lovas versenyzett, ami
azt jelzi, az utánpótlás részérõl komoly igény mutatkozik
már így szezon elején is. Elégedett volt a legnagyobb ver-
senyszám, illetve a szezonnyitó nagydíj indulóinak létszá-
mával, ahol 25-25 lovas mérte össze tudását, ami ilyen ma-
gas akadályokat tekintve – 140 cm – nagyon komolynak
mondható. A Ménesbirtok immár négy lovas szakág verse-
nyeit tudja kiszolgálni magas színvonalon, melynek ered-
ményeképpen idén három országos bajnoki döntõt rendez-
het. Díjugratásban, díjlovaglásban és militaryban lesz majd
legmagasabb szintû megmérettetés. Errõl Bérci Balázs
ügyvezetõ igazgató beszélt lapunknak, aki azt is hangsú-
lyozta, ehhez folyamatos beruházásokra is szükség van. A
díjugrató országos döntõre várhatóan szeptember második
hétvégéjén kerül sor, de addig ebben a szakágban több
versenyt is lebonyolítanak Bábolnán. A versenyzésbõl a
Ménesbirtok lovasai, lovai sem maradhatnak ki, akiket ki-
egészítenek a lovasiskola díjugratói. Talán Szentirmai Péter,
aki a legtöbb versenyszám résztvevõje, ezúttal egy-egy el-

sõ, harmadik, negyedik és ötödik hely birtokosa több kate-
góriában. A lovasiskolás Tóth Martin két elsõ hellyel is di-
csekedhet B/1c nyitott kategóriában, ugyanitt Unger Patrí-
cia ötödik, Szepesi Nikoletta pedig hatodik helyet szerzett.
A korábbi években remek eredményeket produkáló Tor-
nyos Fanni – Kisbábolna Lovas Klub – hat versenyszámban

indult, ezek közül ötször vehetett rész eredményhirdetésen:
B/3 amatõrben egy elsõ, egy negyedik és egy hatodik he-
lyet szerzett, míg A/1 nyitott fiatal lovasok versenyében két
második helyezést is elért. Buza Patrik, a fiatal és tehetsé-
ges bábolnai lovas rövid ,,militarys’’ kitérõt követõen vissza-
tért eredeti szakágához, és ezen a versenyen egy hatodik
helyet szerzett.

hantos

A Magyar Lovas Szövetség Military Szakága április 18-
19-én szezonnyitó versenyt rendezett Bábolnán a
Ménesbirtok erre a célra kialakított lovaspályáján és füves
terepén. Két héttel a megmérettetés elõtt szintén települé-
sünkön szerveztek edzõtábort, melyre hetven lóval érkeztek
a szakág sportolói. Ez jelentõs szám a korábbi évekhez ké-
pest – tudtuk meg Schaller Gábor szövetségi kapitánytól.
Az elsõ verseny ezt is felülmúlta, több, mint 100 ló érkezett
Bábolnára, amire még nem volt példa az elmúlt tíz évben. 

A szövetségi kapitány szerint a nagy részvételi szám ta-
lán a szakág felvirágzását is jelentheti, mely egy hosszan
tartó marketing munka végterméke. A lovastusa az egyik
legnehezebb, legösszetettebb sportág, hiszen a verseny-
zõknek díjlovaglásban, díjugratásban és terepversenyen –
ahol nem verhetõ, hanem fix, természetes jellegû akadályo-
kat kell leküzdeni – is helyt kell állni. Ez ló és lovas részérõl
is komoly felkészültséget igényel, nem beszélve a terep
balesetveszélyeirõl. Schaller Gábor sok tehetséges fiatal lo-
vat látott a versenyen, lovasaikkal együtt hamarosan a
szakág legjobbjai közé fejlõdhetnek.

Szépen teljesítettek a Ménesbirtok színeiben versenyzõ
lovasok. A0 amatõr kategóriában Tóth Martin, a helyi lova-
siskola végzõs tanulója Alakos nevû lovával csupán a díjlo-
vaglásban szedett össze hibapontokat, díjugratásban és a
terepversenyen hibátlanul lovagolt, mellyel a kategória elsõ
helyét érdemelte ki. Bertók Mátyás, a Ménesbirtok dolgozó-
ja ugyanebben a kategóriában csupán kevéssel több hiba-
pontot kapott dííjlovaglásban, versenyzõtársához hasonló-

an hibátlanul ment díjugratásban és terepn is. A szoros
eredmények miatt õ a hetedik helyen végzett. A szintén
lovasiskolás Unger Patrícia A0 ifjúsági kategóriában indult,
az õ teljesítménye nyolcadik helyre volt elég.

A szakág ebben az évben visszalátogat Bábolnára, hi-
szen itt rendezik meg a felnõtt országos bajnokság döntõ-
jét október 16-18. között.

DÍJUGRATÁS: TÖBB NAGY ORSZÁGOS VERSENY ÉS DÖNTÕ BÁBOLNÁN

SZEZONNYITÓ MILITARYBAN IS – TERMÉSZETESEN BÁBOLNÁN

HELYREIGAZÍTÁS
A Bábolnai Fórum márciusi számában megjelent

Pecások évértékelõje címet viselõ cikkben az alábbi
szöveg jelent meg: ,,A tó tulajdonosa a horgászok mellé
állt, ügyükben támogató magatartást mutatva intézked-
nek. A telekeladás kérdése polgári peres úton intézõdik,
jelenleg is folyamatban van.’’ Ezzel kapcsolatban az
alábbi helyreigazítást teszem. 

A horgászegyesület közgyûlésén a meghívott
vendégként jelenlévõ ügyvezetõ igazgató, mint a tó tula-
jdonosának képviselõje felszólalásában a horgászok
támogatását hangoztatta, de polgári peres eljárásról
nem beszélt. A megjelent szöveg második része téves
információn alapult, a telekeladás ügyében nem volt
folyamatban polgári peres eljárás, ez a közgyûlésen
sem hangzott el. A megjelent téves nyilatkozatért az érin-
tett part menti ingatlan tulajdonosától ezennel bocsána-
tot kérek. Berkes István

Tornyos Fanni Fotó: Hajdu Krisztina
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Úgy tûnik, a ,,szomszédvárak’’ ellen
labdarúgóink ebben a szezonban gör-
csösen szerepelnek. Hazai pályán ki-
kaptunk a Bana együttesétõl, április 5-
én pedig Ácsra látogattak legényeink,
hogy ott próbáljanak szerencsét. A 14.
percben hátrányba került csapatunk,
miután egy háríthatónak tûnõ szöglet-
bõl gólt értek el a hazaiak. Aztán 8
perc elteltével sikerült kiegyenlíteni,
sõt, a 33. percben a vezetést is meg-
szerezni. Ettõl kezdve emberelõnyben
játszott együttesünk, hiszen egy ácsi
védõt kiállított a játékvezetõ, ámbár
csapatunk is kényszerû cserére kár-
hoztatott. Azt gondolhatnánk, focistá-
ink kihasználták az emberelõny adta
lehetõséget. Sajnos nem így történt, az
ácsiak még inkább vérszemet kaptak,
még a félidõ lefújása elõtt kiegyenlítet-
tek. A második játékrészben sem sike-
rült kihasználni az emberelõnyt, sõt, a
hazaiak sokkal motiváltabb és hatéko-
nyabb játékának köszönhetõen még
két gólt szereztek, így otthon tartották
a három pontot. Ácsi Kinizsi SC – Bá-
bolna SE 4:2.

U19-es csapatunk sem járt jobban
Ácson, ahol azért elvárható lett volna a
gyõzelem, hiszen korábban nyerni
szoktak ellenük. Csongrádi Péter edzõ
szerint már a korábbi mérkõzésen is
tapasztalt némi fásultságot, de Ácson
egyértelmû hullámvölgybe került
együttese. Csapaton belüli fegyelme-
zetlenségek, sportszerûtlen magatar-
tás hátráltatta az eredményességet, de
mint a mester lapunk számára elmond-
ta, nincs nagy baj, pillanatnyi rövidzár-
latként fogható fel az eset. Ácsi Kini-
zsi SC U19 – Bábolna SE U19 4:2.

Az elõzõ heti ácsi fiaskó után megyei
elsõ osztályú labdarúgóink a bajnoki
címért harcban álló Komárom együtte-
sét fogadták. Lendületes iramban kez-
dõdött a találkozó, focistáink agresszív
támadójátékát csak nehezen tudták
megállítani a vendégek. Mintegy fél
óra jutott a kiegyenlített játékból, legé-
nyeink ez idõ alatt mindent megtettek
azért, hogy gólra váltsák reményein-
ket. A második játékrészben is fel tud-
tuk venni a kesztyût, ám a láthatóan at-
létikusabb, edzettebb komáromiak ha-
tékonyabban látták el feladatukat. Egy
vitatható játékvezetõi döntésnek kö-
szönhetõen aztán az 50. percben bün-
tetõhöz jutottak, amit hibátlanul értéke-
sített a vendégek játékosa. A meccs
végén volt még néhány fellángolá-
sunk, ami arra utal, hogy nagyon akar-
tuk azt a döntetlent, de a rutinos Ko-

márom örülhetett a nehezen megszer-
zett három pontnak. Bábolna SE – Ko-
márom VSE 0:1.

Ifistáinknak is volt mit kiköszörülni az
elõzõ heti ácsi csorbán. Ellenfelük a
Naszály együttese volt, mely vajmi ke-
vés játékerõt képviselt. Az elsõ gól
gyorsan megszületett Németh Dávid
remek akciójának köszönhetõen, ám a
folytatás már nehézkesebbre sikere-
dett. Az elsõ félidõ említésre méltó
eseményeként csupán Valkó Miklós
remekbeszabott harminc méteres lö-
vését emelhetjük ki, ami gólt eredmé-
nyezett. Ezt követõen meddõ mezõny-
játékba fulladt a találkozó, ahol a ven-
dégek talán két alkalommal, ha átláto-
gattak térfelünkre, mégsem sikerült
betalálni az ellenfél hálójába. A máso-
dik játékrész lendületesen kezdõdött,
ifjaink hamarosan gólgyártásba kezd-
tek. Az 55. percben Kaluha Tamás, az
57.-ben Valkó Gergõ, majd 6 perc múl-
va ismét Kaluha Tamás, aztán Fekete
Csaba, végül Bednár Dániel vette be a
naszályi hálót. A 76. perc után pedig
újból meddõ mezõnyjáték a végsõ síp-
szóig. Bábolna SE U19 – Naszály SE
U19 7:0.

Labdarúgóink az élmezõnyhöz tarto-
zó Sárisáp otthonában vendégszere-
peltek április 19-én. Védelmében jelen-
tõsen meggyengült együttesünk jól
kezdte a találkozót, hiszen az elsõ 10-
15 percben irányító, kezdeményezõ
szerepet játszott. Mégis két hibából mi
kaptunk két gólt, ennek ellenére ki-
egyenlített játék folyt a pályán. A má-
sodik játékrész túlnyomó része is lab-
darúgóinké volt, õk birtokolták többet
a labdát, jól játszott a csapat. Birta Gá-
bor edzõ szerint olyan gyõzni akarás
jellemezte játékosait, ami ritkán ta-
pasztalható. Ennek kis híján meg is lett
az eredménye, nem csupán kiegyenlí-
tettek focistáink, de a végén még a
gyõzelem lehetõsége is felcsillant.
Sárisápi BSE – Bábolna SE 2:2.

Az U19-es gárda túltette magát a né-
hány mérkõzésen át tartó hullámvöl-
gyön, a sereghajók közé tartozó haza-
iak ellen sziporkáztak, ellentmondást
nem tûrõen bizonyították azt a különb-
séget, mely tabellán elfoglalt helyük
közt van. Sárisápi BSE U19 – Bábol-
na SE U19 5:0.

A megyei elsõ osztályú labdarúgó
bajnokság 24. fordulójában az éllovas
és bajnokaspiráns Kecskéd együttese
látogatott Bábolnára. Mindkét fél szá-
mára nehéznek ígérkezett a találkozó,
melyet a vendégek kezdtek jól. Tulaj-

donképpen bõ 25 perc alatt eldöntöt-
ték a mérkõzés sorsát, már a harmadik
percben betaláltak a hazai hálóba. Óri-
ási nyomás nehezedett védelmünkre,
a vendégek remek játékot produkál-
tak. Alig negyedóra elteltével újabb ta-
lálatnak örülhettek a kecskédiek, majd
szûk tíz perc múlva már három gólra
növelték elõnyüket. Legényeink is küz-
döttek a szépítésért, úgy érezték, még
nincs minden veszve. A 28. percben
Kalamár Lajos 30 méteres lövése pat-
tant meg egy vendég védõn, melyet
kapusuk nem védhetett. A második já-
tékrészben is nagy volt a nyomás,
Birta Gábor edzõ cserékkel és átszer-
vezéssel próbált újítani, mely kis híján
eredményre is vezetett. Mégis a kecs-
kédiek tudták gólra váltani akcióikat,
erre a félidõre csupán ez az egy találat
jutott. Ezzel a gyõzelmével a Kecskéd
megerõsítette vezetõ pozícióját, labda-
rúgóink viszont egyelõre visszaestek a
10. helyre. Bábolna SE – Kecskéd
KSK 1:4.

U19-es csapatunknak annál jobban
ment a játék. A vendégcsapat nem
képviselt jelentõs játékerõt, a két fél-
idõben talán öt alkalommal, ha eljutot-
tak tizenhatosunk közelébe. Ifistáink
leiskolázták ellenfelüket, úgy tûnik,
edzéseiken gyakorolták az egykapus
játékot. A gólgyártást Popovics György
kezdte meg, majd néhány perc múlva
Bednár Dániel is bevette a kecskédi
kaput. Egy komolyabb kecskédi sérü-
lés hosszabb idõre visszavetette a já-
ték lendületét, amit Bednár Dániel sza-
kított meg a 39. percben lõtt góljával,
majd Kaluha Tamás folytatott pár perc
elteltével. A második játékrész góljai-
nak sorát is Popovics György kezdte
meg, majd Takács Ádám remekelt az
57. percben, aztán Kovács Máté is fel-
iratkozott a góllövõk közé, végül újból
Takács Ádám talált az ellenfél hálójá-
ba, mellyel beállította a végeredményt.
Bábolna SE U19 – Kecskéd KSK U19
8:0.

Magyar Kupa mérkõzést játszottak
labdarúgóink április 29-én hazai pá-
lyán Komárom ellen. A vendégek sze-
rezték meg a vezetést a 20. percben,
amire 8 perc múlva Kalamár Lajos vá-
laszolt. A második félidõben ismét a
komáromiak ragadták magukhoz a
kezdeményezést, két találatukkal már
3:1-re vezettek. Ám a találkozó végjá-
tékában együttesünk magára talált és
Horák Zsolt két, illetve Róth István egy
góljával megfordították a mérkõzést.
Bábolna SE – Komárom VSE 4:3.

LABDARÚGÁS: FELÁLLNI A MÉLYPONTRÓL
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Nõi kézilabdázóink a kellemetlen esztergomi vereséget
követõen április 12-én a Dorog együttesét látták vendé-
gül. Lányaink számára jól kezdõdött a találkozó, hiszen
stabilan uralták az elsõ félidõt és a szünetre is megnyug-
tató elõnnyel mehettek. A második játékrész azonban
homlokegyenest másként alakult, mint azt Hajdu János
edzõ elképzelte. Csapatunk fejben mintha az öltözõben
maradt volna, technikai hibák, eladott labdák jellemezték
játékunkat. A végén örülhettünk az egygólos gyõzelem-
nek. Bábolna – Dorog 25:24.

Ezután idegenbeli mérkõzés következett, kéziseink áp-
rilis 18-án Tarjánba látogattak, ahol egykori edzõjük, Sza-
bó Ferenc irányítja a csapatot. A rangadónak is beillõ ta-
lálkozó gyenge színvonalúra, de küzdelmesre sikeredett,
melybõl a hazaiak jöttek ki gyõztesen. Községi SE Tarján
– Bábolna SE 23:20. 

Kézilabdázóink április 26-án Kisbéren mérkõztek volna
a helyi csapat ellen, ám a hazaiak nem tudtak kiállítani
megfelelõ számú játékost, így a szabályok értelmében az
ellenfél, tehát ez esetben Bábolna kapta a két pontot 10
gólos különbséggel. 

Az április végéig lebonyolított mérkõzések eredménye-
it figyelembe véve szorossá vált a tabella élmezõnye. Lap-
zártánkig 23 ponttal együttesünk áll az elsõ helyen, szin-
tén 23 ponttal Tarján a második, 22 ponttal pedig Ács a
harmadik. Május 3-án ismét nehéz, mondhatnánk sorsfor-
dító találkozó következik, hiszen lányaink a negyedik
Környét fogadják.

Óvodáskorú labdarúgó palánták számára rendeztek
focitornát településünk sportcsarnokában április 3-án
húsvét vasárnapját megelõzõ péntek délelõtt. Stílsze-
rûen ,,Tavaszváró Ovis Nyuszikupa’’ elnevezést kapta
a rendezvény, melyet Szilágyi Ágnes, az intézmény
gondnoka már nyolcadik alkalommal rendezhetett
meg.

A tornára hat csapat fogadta el a szervezõ meghívását:
Dunaszeg, Gyõrszentiván, Szákszend, Bábolna két
együttese, valamint egy olyan összeállítású gárda, amely
településünkön szünidejüket töltõ gyermekekbõl ,,Bábol-
na vegyes csapat’’ néven szervezõdött. Szilágyi Ágnes
természetesen hívta a szomszéd települések – Bana,
Nagyigmánd, Tárkány – ovis focistáit is, de õk ezúttal
nem vettek részt a megmérettetésen.

Az apróságok fáradhatatlan lelkesedéssel rúgták a
bõrt, a csapatok körmérkõzéses rendszerben döntötték
el a helyezések sorsát. Ezúttal két pályán folyamatosan
zajlottak a meccsek a szép számú kísérõ szülõi gárda
hangos biztatása mellett. A gyermekek legnagyobb örö-
mére egy rövid szünetben héliummal töltött lufikat eresz-
tettek szélnek.

A tornán a hét év alatti korosztályban focizó apróságok
találkozhattak egymással, hogy összemérjék labdarúgó
tudásukat. Edzõik ilyenkor felmérhetik, hogy a legutóbbi
megmérettetés óta mennyit fejlõdtek, mit kell még tenni a
további elõrejutás érdekében. Csongrádi Péter, a bábol-
nai ovis focisták edzõje immár évek óta foglalkozik a leg-
ifjabb sportolókkal. Véleménye szerint a heti edzések al-
kalmával minden feltétel adott a tanításra, a gyerekek szí-

vesen sportolnak, fogékonyak a labdarúgás
iránt. Ezen a kupán látható volt, hogy az itt küz-
delmet vívó mezõny közepéhez tartoznak,
Dunaszeg és Gyõrszentiván csapatai eleve ma-
gasabb játékerõt képviselnek.

Az eredményhirdetésen oklevelet, érmet és ku-
pát kaptak a legjobbak. Hatodik lett a szákszen-
di gárda, ötödik a ,,Bábolna vegyes csapat’’, ne-
gyedik helyen végzett Bábolna egyes csapata, a
harmadik helyet Bábolna kettes csapata szerezte
meg, Dunaszeg lett a második, a végsõ gyõzele-
mért járó legnagyobb kupát pedig a gyõrszent-
iváni focisták vihették haza. Különdíjban része-
sült a dunaszegi Bakos Kevin, õ lett a gólkirály 14
találattal, a legjobb hazai játékosnak pedig
Greguss Mátét és Ágoston Bertalant választották. 

A torna legvégén a már évek óta hagyomá-
nyos meglepetés sem maradt el, a résztvevõ ifjú
focisták nyuszikat és kiscsibéket simogathattak.
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TAVASZZÁRÓ KÉZILABDA KUPA
U11 KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Esemény kezdete: 2015.05.16. 10:00

Hely: Sportcsarnok, Bábolna, Toldi M. u. 24.

A kézilabda ma már nagy sikernek örvend Bábolnán,
nem bizonyíthatja ezt a tényt semmi sem jobban,

hogy már az utánpótlás számára is 
kupát rendezünk.

Info: Szilágyi Ágnes 30-417-9236
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Március végén fejezõdtek be a
teke diákolimpia küzdelmei. Két fi-
atal játékosunk is megmutathatta
az országos döntõben, Bábolnán
az utánpótlás hazánk legjobbjai kö-
zé tartozik. Burián Dávid korosztá-
lyában az ötödik, míg Szász László
nyolcadik helyen végzett.

Április elsõ hétvégéjén szünet volt
ugyan az NB II-es tekebajnokságban,
mégsem maradtunk e sportág hírei
nélkül. Második alkalommal látoga-
tott ugyanis Bábolnára a teke után-
pótlás válogatott keret, hogy e remek
bábolnai pályán készüljenek a májusi
németországi világbajnokságra. Már
biztos, hogy a csapat stabil tagja
Burián Dávid is, aki mindent megtesz
azért, hogy megbecsülje a kiérdemelt
bizalmat. 

Skuba István szakosztályvezetõ
már azt is nagy eredménynek tartja,
hogy bábolnai tekézõ magyar válo-
gatott lehet. Szerinte nem az a leg-
fontosabb, hogy a világbajnokságon
milyen eredményt ér el, bár titkon bí-
zik abban, hogy Dávid éremmel tér
haza. Mint mondta, játékosától tisz-
tességes helytállást, tudásának maxi-
mális teljesítését várja a világverse-
nyen. 

Juhász Tibor szövetségi kapitány
csapatát az elsõ három között szeret-
né látni a németországi megmérette-
tésen, mely eredmény elérésében
Burián Dávidnak is a maximumot kell
hoznia. Mint mondta, az egyéni ver-
senyben már nehezen tudna jósla-
tokba bocsátkozni, hiszen az adott
pillanatban dõl el, ki milyen idegálla-
potban, milyen teljesítményre képes.

Az NB II-es bajnokságot már meg-
nyert tekézõink bár nyugodtan lazít-
hatnának, a szezon utolsó elõtti mér-
kõzésén is megmutatták Úrkúton,
hogy igazi sportemberek. 114 fás kü-
lönbséggel, csapatpontot sem veszít-
ve arattak gyõzelmet, így már 9 pont-
ra nõtt elõnyük az élen. Az ifjúsági já-
tékos is kitett magáért, ezzel az utol-
só forduló elõtt még neki is van esé-

lye az elsõ hely megszerzéséhez. Úr-
kút TK – Bábolna SE 0:8, ifi 0:2.

Bajnokavató mérkõzést játszott NB
II-es tekecsapatunk április 18-án
szombaton. Igaz ugyan, hogy tekése-
ink már három héttel ezelõtt meg-
nyerték a bajnokságot, mert behoz-
hatatlan elõnyre tettek szert, ennek
ellenére õk ugyan olyan elánnal ját-
szották le meccseiket, mintha a sze-
zon közepén tartanának. Utolsó talál-
kozójukra a Csór együttese látogatott
Bábolnára, akik remekül és sportsze-
rûen küzdöttek, bár tisztában voltak a
hazaiak elszántságával. Legényeink
bajnokhoz méltóan játszottak, a vé-
gére még belefért egy rendhagyó
játékoscsere is: Balom Sándor helyé-
re az utolsó nyolc gurítás erejéig
Skuba István szakosztályvezetõ állt
be és fejezte be a mérkõzést, egyben
az NB II-es szezont. A találkozó igazi
örömünnepbe torkollott.

Az ifjúsági játékos gyõzelmével,
azonos pontszámmal zárta a bajnok-
ságot, mint petõházi ellenlábasa. Elõ-
ször úgy tûnt, hogy ifjúságiban máso-
dik lett a csapat, ám a szabályrend-
szert alaposan áttekintve ifjúsági
együttesünk is bajnok lett. Ez úgy lát-
szik, csupán hab a tortán, mégis sok-
kal több annál: tekecsapatunk bebi-

zonyította, a felnõttek szereplése
mellett kiemelt szerepet tulajdoníta-
nak az utánpótlás nevelés kérdésé-
nek, ami országos viszonylatban is
kiemelkedõ.

Tekézõink Skuba István szakosz-
tályvezetõ irányításával jutottak NB I-
es szintre. NB II-es bajnokcsapat tag-
jai: Torma József, Balom Sándor, Ba-
logh István, Szilágyi András, Morvai
Gábor, Körmendi Imre, Végh Jácint,
Mogyorósi Balázs, Balom Norbert.

Bajnokságot nyert az ifjúsági csa-
pat is, tagjai: Burián Dávid (utánpót-
lás magyar válogatott, utazik a máju-
si németországi világbajnokságra),
Szász László, Jurics Gergõ, Katona
Péter.

A bajnoki címhez hozzájárultak az
NB III-ban szereplõ játékosok is, akik
szurkolásukkal is igyekeztek doppin-
golni bajnokainkat. Az NB III-as csa-
pat tagjai: Balom Norbert, Bujáki Jó-
zsef, Mogyorósi Balázs, Körmendi
Imre, Kiss András, Sárai Tamás,
Tomozi Barbara, Jurics Gergõ, Burián
Dávid, Szász László, Katona Péter. 

A csapatok segítõi: Skuba Zoltán,
Katona Péter, Tomozi Anikó, Tomozi
Barbara, Szilágyi Andrásné, Burián
György.
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