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ISKOLABÁLBAN A SEGÍTENI VÁGYÓ SZÜLŐK

Egy szórakoztató este a szülőknek 
is jár, ez is lehetne a mottója a jótékony 
célú közösségi eseménynek, mely ez-
úttal szomorú perceket is tartogatott. 
A rendezvény kezdetén ugyanis Pe-
resztegi Gáborné kérésére a jelenlé-
vők egy perces néma csenddel adóz-
tak az iskola szeretett munkatársa: 
Rózsahegyi Tamás emléke előtt, aki a 
bál napjának reggelén vett végső bú-
csút az ,,Ittmaradóktól”. Igaz, a tragé-
dia beárnyékolta az ünneplést, a bál 
mégsem maradt el, mert mint ahogy 
Peresztegi Gáborné fogalmazott: ezt 
Ő sem szerette volna…

Antos Zsófia a szülői szer-
vezet nevében mondott rö-
vid köszöntőt, majd az igaz-
gatónő beszélt a bál jóté-
kony céljáról, amely immár 
18. alkalommal került meg-
rendezésre.

A szülők is lelkesen ké-
szültek az alkalomra. Hu-
moros jeleneteikkel felpezs-
dítették a hangulatot. Nem 
volt kérdéses az építőipar 
buktatóit kifigurázó produk-
ciójuk sikere, melyhez hi-
teles külsőt öltve az ipa-

ros-munkás élet sava-borsát is meg-
mutatták a jelenlévőknek. Majd nagy 
levegőkkel, vicces mozdulatokkal kis-
sé esetlenül csobbantak a képzelet-
beli uszoda medencéjébe, a bálban 
bizarrnak tűnő, hajukra tapadó úszó-
sapkában. A maskarás műsor sikerét 
hangos tapsban mérhették a beválla-
lós szülők. 

A báli esemény másik nagy attrak-
ciója – természetesen a kifulladásig 
tartó tánc mellett – a tombolasorsolás 
volt, miután a bál alkalmával most is 
vállalkozók és magánszemélyek által 
felajánlott értékes tombolatárgyak ta-
láltak gazdára.

Mint megtudtuk, az idei mintegy há-
romszázezer forintos bevételnek is 
hasznos helye lesz, hiszen iskolai fej-
lesztéseket valósítanak meg a ked-
vezményezett tanulói kör örömére. A 
bált sokan támogatták, a felajánlók lis-
tája megtalálható a város honlapján.

Sebestyén Szabolcs, a helyi művelődési intézmény 
munkatársa idén is az általános iskola tankonyhájába invi-
tálta mindazokat, akik kedvet éreztek egy könnyed hangu-
latú, szombat délelőtti közösségi fánksütésre. Felhívásá-
ra február 11-én szorgalmas kis csapat gyűlt össze, gye-
rekek és felnőttek egyaránt vállalkoztak az édességet ígé-
rő konyhai munkálatokra. Szabolcs elmondta, hogy közel 
hat kilogramm liszthez válogatták össze  a szükséges hoz-
závalókat: a tojást, a túrót, a tejet, a cukrot, az élesztőt és 
az egyebeket. Tetemes mennyiségű tésztát gyúrtak, ami-
ből kétféle ízvilág kerekedett ki. Az egyikből túrófánk ké-
szült, ami kétségtelenül a februári közösségi sütögetés 
sztárédessége. A másik csemegére is akadtak elegen: a 
szalagos fánk bolti és házi lekvárral egyaránt szép ütem-
ben fogyott.

FÁNK NÉLKÜL NEM FARSANG A FARSANG…

A korábbi esztendők sikerein felbuzdulva idén is kihagyhatatlan 
programként szervezte meg a Bábolnai Általános Iskola munkakö-
zössége és szülői szervezete a Szülők-nevelők bálját február 18-án 
a Szabadidőközpontban. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Február 15-én tartotta munkaterv szerinti rendes testü-

leti ülését a bábolnai képviselő-testület. A szokásoknak 
megfelelően az első napirendi pontban a két ülés között 
történt események beszámolója, a lejárt határidejű hatá-
rozatokról és a bizottságok által hozott döntésekről szó-
ló beszámoló hangzott el. Ez utóbbiak, melyek a testület 
elé tárt napirendi pontokat külön nem érintik.

Ezek között elhangzott: a szociális segélyekre beérkezett 
igények alapján étkezési csomagokat oszt az önkormány-
zat, három illetve ötezer forint értékben. Az élelmiszercso-
magokat a CBA üzletben szerzi be az adományozó önkor-
mányzat.

Módosította a Szociális és Oktatási Bizottság javaslatára 
a testület a Bábolna Városi Könyvtár nyitva tartási rendjét, 
miután változott a könyvtárvezető személye. A változások 
eredményeként szombaton is látogatható a könyvtár annak 
érdekében, hogy  az itt található szolgáltatásokat minél töb-
ben igénybe tudják venni. 

A civil szervezetek támogatási pályázataival is foglalko-
zott a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a támo-
gatást igénylők idén ugyanis pályázati adatlap alapján igé-
nyelhettek anyagi hozzájárulást működésükhöz. A testület 
valamennyi benyújtott pályázatot támogatott, így például a 
Bábolnai Sportegyesületet, a tűzoltókat, a horgászokat, a 
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetét, a Cseperedők Nép-
táncegyüttest, a zeneiskolát és az intézmény berkeiben a 
zenekart is támogatta az önkormányzat vezetése.

A Darányi puszta vízellátásával is foglalkozott a képvise-
lő-testület. Az itt működő baromfitelep a jövőben nem kí-
vánta ingyenesen szolgáltatni a vizet a lakosoknak, ezért 
intézkedett az önkormányzat. A városvezetés szerződést 
létesített a szolgáltatóval, az elfogyasztott vízmennyiséget 
és így a lakosokat terhelő vízdíjat vízmérő óra alapján szám-
lázza ki a város 290 forint/köbméter egységárral.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szennyvíz-
bekötéssel kapcsolatos lakossági ügyben is intézkedett, a 
probléma a Móra utcában jelentkezett. A csatorna vezeték 
magassága miatt átemelő szivattyú kiépítése vált szüksé-
gessé, mely munkálatokat az ÉDV Zrt. végez el az önkor-
mányzat finanszírozásával.

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy az Akácfa és 
Hársfa utcában a lefektetett villanyvezetékekre építteti ki a 
villanyoszlopokat. A munkálatok már akár májusban elkez-
dődhetnek, melynek érdekében a város vezetése árajánla-
tokat kér be a közvilágítás kiépítésére vonatkozóan.

Ezen túlmenően szolgálati lakások tervezésére vonatkozó 
árajánlatokról is tárgyalt a grémium. A Kőrisfa utcában, a 
Hetesmajor területén hét telket méretett ki az önkormány-
zat, a telkek közművesítését tervezi a város. A tervek szerint 
két ingatlanra négy szolgálati lakás: ikerházak épülnek, öt 
telket pedig a piaci körülményeknek megfelelően: 3000 Ft/
négyzetméter áron értékesít a városvezetés.

A második napirendi pontban a 2016. évi költségvetési 
rendelet módosítása került terítékre. Ezek technikai jellegű 
átvezetések voltak, a jogszabály szerint február 28-ai határ-

idővel. A város költségvetési főösszege 1 milliárd 179 mil-
lió 448 ezer forintra emelkedett decemberben, jelenleg, a 
rendelet módosításával 1 milliárd 248 millió 381 ezer forint 
a főösszeg. A módosítást a testület egyöntetűen elfogadta.

A folytatásban egy tartózkodással döntöttek a képviselők 
és bizottsági tagok tiszteletdíjának emeléséről, a város 
ügyeivel foglalkozó döntéshozók díjának öt százalékos 
emelését szavazták meg. 

A negyedik napirendi pontban a költségvetési rendelet 
megalkotása került a középpontba az idei esztendőre vo-
natkozóan.

A költségvetés témája kardinális ügy minden évben. A 
döntéshozók számára előzetesen részletes tájékoztató 
anyagot adtak ki, benne a könyvvizsgálói véleménnyel, 
mely pozitívan értékelte és elfogadásra javasolta a város 
rendelet-tervezetét. Az idei esztendőben a képviselő-tes-
tületi fő szám: 988 millió 845 ezer forint. A kiadások nagy 
részét a bérek és a működési kiadások teszik ki, miután a  
fizetések jelentősen emelkedtek. A képviselő-testület tagjai 
hozzájárultak ahhoz, hogy a köztisztviselői és közalkalma-
zotti bérek 30 százalékkal megnövekedjenek a helyi intéz-
ményekben, hivatalban.

A város továbbra is működteti fontos intézményeit, így 
hozzájárul a Kardirex Kft. Bábolna és a Bábolnai Televízió 
működéséhez. Ezek mellett számos fejlesztés is megvaló-
sulhat: a költségvetésben tervezték a Kereskedő udvarban 
található köztéri illemhely felújítását, új kommunális traktor 
beszerzését és Farkaskút és Csemerháza külterületekre új 
buszmegállót kíván létesíteni az önkormányzat.

A városlakók már sokat hallottak a fürdő- és strandépí-
tésről, melynek kapcsán idén a közbeszerzési eljárás és 
az első kapavágás is megvalósulhat, az ezzel kapcsolatos 
kiadásokat is tartalmazza az idei költségvetés. A 2017. évi 
költségvetési rendeletet egyhangúlag elfogadták a képvi-
selők. 

Az ülés további menetében beszámoló hangzott el a ta-
valyi esztendő kulturális életéről, valamint már az idei évre 
vonatkozó kulturális programot is elfogadta a grémium.

Jogszabályi előírás alapján idén is tárgyalták és elfo-
gadták a város közbeszerzési tervét. Ebben szerepelnek 
a szolgálati lakások építése, az óvoda felújítása, (melyhez 
pályázati forrást igényel a város) a strand- és fürdőfejlesztés 
kivitelezése, ez utóbbi kapcsán egy metángáz leválasztó 
épület és berendezéseinek kivitelezése is közbeszerzésben 
valósul meg, valamint a szabadidőparki fejlesztés is meg-
valósulhat – a remények szerint pályázati finanszírozással, 
európai uniós forrással.

A közbeszerzési tervhez szorosan kapcsolódó a statiszti-
kai összegzést is elfogadták a bábolnai képviselők.

Beszámoltak tavalyi tevékenységüket illetően a grémium 
tagjai is, akik az írásban beadott tájékoztatójukat szóban is 
kiegészítették. Zábrádi János, a Vagyonnyilatkozatokat és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke is beszá-
molt a jogszabályi előírás alapján áttekintett képviselői nyi-
latkozatokról.
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A 2010 nyarán megalakult Tata és Környéke Turisztikai 
Egyesület célja, hogy egységes szakmai keretek mentén 
összefogja az önkormányzati, vállalkozói és civil szek-
torban működő, a turizmussal közvetlenül vagy közve-
tetten érintett szereplőket. Az összefogásban immár 
Bábolna is szerephez juthat, miután a képviselő-testü-
let korábban úgy döntött, hogy a város is csatlakozik a 
szervezethez. 

Minden település szeretne boldogulni a turisztikai piacon, 
nevezetességeit népszerűsíteni mind a belföldi, mind pedig 
a külföldi turisták körében. Bábolnának a társulás tagjaként 
nagyobb esélye mutatkozik, hogy a nagyközönségnek is 
feltárja természeti és épített kincseit, hogy egy szervezett, 
vagy családi kirándulás célpontja legyen.

– Kisbér mellett Bábolnán is létesítettünk telephelyet, ahol 
havonta fogadónapot, ügyfélfogadási napot is tartunk a la-
kosság és a turisztikai szereplők tájékoztatására, mondta el 
Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
menedzsere. 

Minden hónap első szerdáján kerül sor az említett foga-
dónapokra, melyek alkalmával az egyesület munkatársa a 
helyi turisztikai szereplőivel találkozik. 

Az egyesület célja, hogy összefogja Tata és tágabb kör-
nyezetének idegenforgalomban közvetlenül, vagy közvetve 
érintett intézményeit, vállalkozásokat, a programszervező-
ket és a társulásban tagként megjelenő önkormányzatokat. 
Olyan szereplőket, akik a turisták számára is nyújtanak szol-
gáltatásokat, melyeket elsősorban csomagban igyekeznek 
kínálni.

– A mi kapcsolatrendszerünk kettős. Egyrészt együttmű-
ködünk a szolgáltatói körrel. Szolgáltatásaikat hálózatban 
tevékenykedve juttatjuk el a kirándulókhoz, mely kapcso-
latrendszerünk másik bázisa, magyarázta a menedzser, aki 
hozzátette, a turizmusban a települések és azok egyes szol-
gáltatója önállóan nem tud érvényesülni, ezért az összefo-
gásra fektetik a hangsúlyt. 

Úgy tudjuk, kezdetben négy település alkotta a turiszti-
kai egységet, aztán folyamatosan erősödött a társulás. Bá-
bolnával szinte egyidejűleg még másik tizennégy település 
csatlakozott az egyesülethez, így jelentősen kibővült az ál-
taluk lefedett földrajzi terület, mely okán a stratégia is válto-

zott. A szolgáltatók kínálatait összehangolják  és csomag-
ban kínálják fel a turistáknak.  Városunkban egyértelmű a 
lovas múlt és a lovas érték, amely felkelti az idelátogatók ér-
deklődését. Bábolnához hasonlóan Kisbér is Tata is élen jár 
lovas értékekben, tehát a lovas hagyományok bemutatása 
egy egynapos programcsomagban, kirándulásban mindhá-
rom települést érintheti. 

– A lovas múlt és érték a fő termék, ehhez gyakorlatilag 
bármilyen más helyi érték hozzákapcsolható. Amennyiben 
megvalósul a strand, a gyógyfürdő és a szabadidőpark is 
Bábolnán a tervezett sétautakkal és tanösvénnyel, akkor 
ezek a bábolnai látnivalók  körébe éppúgy beilleszthetők. A 
megvalósuló elképzelésekkel széles körű szolgáltatási kör-
rel gazdagodik Bábolna, mely akár önállóan is többnapos 
programcsomagot tud majd kínálni, magyarázta Magyarics 
Gábor turisztikai menedzser, aki azt is hozzátette, hogy a 
település akkor lehet sikeres, ha fejlesztési tervei nem csu-
pán lokálisan, hanem egy térségi hálózatban is megállják 
helyüket. 

A téma kapcsán fontos kiemelni azt is, hogy a fejleszté-
si elképzelésekhez elnyerhető pályázati forrásokhoz köny-
nyebben juthat az a település, mely turisztikai társulás tag-
ja. Az egyesület hálózatában tavasztól olyan kirándulást is 
kínál a Tatára érkezőknek, melynek egyik célpontja a lovas 
hagyományaira méltán büszke Bábolna. 

A KIRÁNDULÓK TÉRKÉPÉRE BÁBOLNA IS FELKERÜLT

Az ülés folytatásában a polgármester éves szabadságára 
vonatkozó ütemtervet is jóváhagyta a testület.

Már korábban döntöttek a képviselők a ,,Termelj Otthon!’’ 
mozgalom folytatásáról, melyre idén 12 igénylő adta be pá-
lyázatát. A vetőmagcsomagot az igénylőknek idén is bizto-
sítja az önkormányzat.

Kommunális traktort is beszerez a város, mely kapcsán 
döntésével árajánlatokat kért be a város vezetése, majd a 
Százszorszép Óvoda kérelmével foglalkoztak. A nagycso-
portban létszámbővítést és az intézmény nyári nyitvatartási 
rendjét is jóváhagyták. Július 31. és augusztus 18-a között 
az intézmény nyári takarítás miatt zárva tart.

Pályázati konzorciumhoz való csatlakozásról is döntött a 
grémium, mely lehetőséget biztosít a helyi humán szolgál-
tatások fejlesztésére. Az EFOP pályázaton való részvételhez 
Áccsal együtt csatlakozik Bábolna Kisbérhez. A konzorcium 

a térségi programmal a humán kapacitásokat bővíti majd, 
a helyi alapszolgáltató intézmény, az iskola, az óvoda, va-
lamint a művelődési intézmény bevonásával. A program a 
hátrányos helyzetűeket segíti majd feltehetően nyelvi kép-
zésekkel, egyéb felzárkóztató programokkal, de az álláske-
resők foglalkoztatását is megcélozza, valamint szórakozta-
tó rendezvények bonyolítására is lehetőséget adhat majd 
a konzorciumi együttműködés.  A tervek szerint a program 
segítségével a helyi intézmények külön szolgáltatásokat is 
indíthatnak. A pályázatokhoz való csatlakozást a képviselők 
elfogadták.

Az Egyebek napirendi pontban közútkezelői hozzájárulá-
sokat adott ki az önkormányzat építkezésekhez, végezetül 
zárt ajtók mögött visszatérítendő lakáscélú támogatás elbí-
rására került sor.
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A februári költségvetés elfogadása után is folytatódik 
a lendületes munka. Dr. Horváth Klára polgármesterrel 
visszatekintettünk a tavalyi év eredményeire, majd az 
idei esztendőre vonatkozó városi tervekről beszélget-
tünk. 

Hogyan értékeli az elmúlt évet a fejlesztések tükrében?
– Rendkívül sikeres évet zártunk. Elkészült a Széchenyi 

lakótelepi játszótér, sikerült a Tárkányi úton a közigazgatá-
si határig a közvilágítást bővíteni LED-es világítással, több 
fejlesztést megvalósítottunk intézményeinkben, valamint az 
Ácsi út és a benzinkút melletti területen a csapadékvíz-elve-
zetési problémák is megoldódtak. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára Kocsis Előd köztéri 
szobrát is felavathattuk egy méltó megemlékezés alkalmá-
val. Az elmúlt esztendő a felkészülés, a tervkészítés éve volt. 
Elkészült a szabadidőparki fejlesztés kiviteli tervdokumentá-
ciója, foglalkoztunk a  szolgálati lakások terveivel, és legfon-
tosabb ügyünk a bábolnai strand és fürdő tervegyeztetései 
voltak. Már jogerős építési engedélye is van a projektnek, 
és hónap végére a kiviteli tervdokumentáció is elkészül. Te-
hát haladunk tovább az önkormányzat által kijelölt úton.

Február 15-én elfogadta a grémium a költségvetést. 
Mire fordít a város?
- Szép bevételi-kiadási főösszeggel indul városunk önkor-

mányzata. 988 millió forint ez az összeg, amit a sikeres pá-
lyázatok eredményei remélhetőleg még tovább növelnek. 
Ennek jelentős részét intézményei működtetésére fordítja  
a város, az elmúlt időszakban jelentős béremeléseket esz-
közöltünk, és kisebb fejlesztések megvalósítását is tervbe 
vettük. Így például egy kommunális traktort szerzünk be, 
megépítjük az Akácfa utca közvilágítását, Farkaskút és Cse-
merháza külterületen buszmegállókat létesítünk. A legfőbb 
munka a strand és fürdő építésének megkezdése lesz, el-
indul a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre, és reményeink 
szerint őszre a munkaterületet is átadhatjuk a kivitelezőnek. 
Ehhez kapcsolódóan a szabadidőparki kivitelezési munkák 
is elindulhatnak a közbeszerzési folyamatot követően, és a 
sportcsarnok mögötti terület így rendezésre kerül. 

A költségvetés részét képezik a helyi vállalkozásokból 
származó adóforintok. Milyen az Önkormányzat és he-
lyi cégek, vállalkozások kapcsolata?
– Kiegyensúlyozott a kapcsolatunk a  helyi gazdasági tár-

saságok vezetőivel, akikkel gazdasági egyeztető fórumot is 
működtetünk. Félévente személyes találkozókat hívunk ösz-
sze. Ilyen egyeztető tárgyalás eredménye a Sport utca és 
a Sport köz közvilágítása, és a Tárkányi út közvilágítása is 
cégek kérésére valósult meg. Ez utóbbi kapcsán hozzáte-
szem, hogy pályázati támogatással a Tárkányi út bitumene-
zésére is sor kerülhet a jövőben. 

Milyen változások érintik az intézményeket?
– A Bábolnai Általános Iskolát illetően az elmúlt évben 

folyamatosak voltak a változások. A banai általános iskola 
felsősei Bábolnára járnak iskolába, az alsósok Banán ma-
radtak, mely a bábolnai intézmény telephelyeként működik. 
Idén január elsejétől az állam átvette az iskola működteté-
sét, melyhez önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulás cí-
mén 38 millió forintot fizet be az állami kasszába. A jövőben 
az intézmény kiadásait az állam finanszírozza. Nem örültünk 

a döntésnek, mert korábban kedvezően és hatékonyan mű-
ködtettük az iskolát. Az óvodát illetően 60 millió forintra pá-
lyáztunk, melynek elnyerése esetén megújulhat a kisóvoda 
épülete, nyílászárókat cserélhetünk, szigetelünk és belső 
felújítási munkálatokba is foghatunk. Megújulhat az óvoda 
udvara is, ahol egy KRESZ parkot terveztünk és a meden-
cét gyermekpancsolóvá alakítjuk. A tervek szerint a jelenle-
gi ötcsoportos óvoda egy csoporttal bővülhet szeptember 
elsejétől. Az Idősek Klubjában tereprendezés, a Bábolnai 
Televíziónál eszközbeszerzés, a hivatalban kisebb felújítási 
munkálatok várhatóak.

Milyen vállalásokat fogalmaztak meg az egészségügy-
ben?
– Az egészségtudatos életmód az önkormányzat számára 

hangsúlyos, fontos. Egyrészt öt évre szóló szerződést kötöt-
tünk a Kardirex Egészségügyi Központtal, hogy a bábolnai 
szakellátásokat működtesse. A szerződés harmadik évé-
ben járunk. Évi 33 millió forinttal támogatjuk a munkájukat. 
A bábolnaiak a Kardirex bizonyos szolgáltatásait Győrben 
is ingyen vehetik igénybe. Fontos a mentőállomás jelenlé-
te, hiszen több bábolnai életét mentette meg a szolgálat. 
Kiemelném, hogy idén is fenntartottuk a kommunális adó 
mentességet, amennyiben a lakosok a kijelölt (ingyenes) 
egészségügyi szűréseken részt vesznek. 

A civil szervezetekre továbbra is számítanak? 
– Örömteli a civil szervezetek jelenléte, mert fontos feladat-

vállalásokkal tehermentesítik az önkormányzatot. Megválto-
zott a támogatási rendszer, mert idén egy pályázati adatlap 
kitöltésével igényelhettek forrást törvényi előírás alapján. A 
beadott igényeket a költségvetés már tartalmazza, de az év 
folyamán is várunk még igényeket. A Bábolnai Zeneiskola 
támogatása is ide tartozik, melynek működéséhez az ön-
kormányzat 2,5 millió forinttal járult hozzá, és ingyenesen 
biztosítottuk a helyet az oktatáshoz. Részt vettem egy szülői 
értekezleten, az önkormányzat álláspontjáról tájékoztattam 
a szülőket a támogatásról. A zeneiskola vezetése azonban 
ennek ellenére is tandíj emelést jelentett be, mellyel nem 
értünk egyet. Az önkormányzat tárgyalás-sorozatot indít az 
ügyben az érintett zeneiskola vezetőségével. Azért is, miu-
tán csökkenő a bábolnai diákok létszáma, amit a szülői térí-
tési díj emelése okozhat. Bízunk benne, hogy nyugvópontra 
tudjuk tenni a zeneiskolával a vitás anyagi kérdéseket.

Folytatódnak továbbra is az élhető környezet megte-
remtését célzó szolgáltatások? 
– Folytatódik a ,,Termelj otthon!’’ mozgalom, a vetőcso-

mag osztások, folytatódnak a Baba-zsúrok a családok és 
újszülöttek köszöntésére. Továbbra is fordítunk a kulturális 
és egyéb szórakoztató programokra. Elindult a támogatott 
színházi sorozatunk, a következő alkalom a nőnap alkalmá-
ra ígérkezik. Segítjük a Bábolnai Hölgyegylet városi rendez-
vényeit is.

Dr. Horváth Klára polgármester még számos fon-
tos ügyről: a testvérvárosi településekkel kapcsolatos 
örömhírekről, a nemzetközi együttműködésekkel közö-
sen bonyolítandó programokról is beszélt, elismerően 
szólt Bábolna sportjáról, melynek az önkormányzat je-
lentős anyagi támogatást nyújt. Ennek kapcsán előreve-
títette: ha lesz uszoda, az úszás is hamarosan megjelen-
het a helyi sportok között. 

„HALADUNK TOVÁBB AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIJELÖLT ÚTON...”
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Január 18-án Kecskeméten született 
a 2017-es esztendő első bábolnai új-
szülöttje. Pijnenburg Willem és Nagy 
Rita gyermeke: Pijnenburg Edwin Mar-
kus kissé sietve érkezett, hiszen 35. 
hétre született. Édesanyja szerint már 
az is szerencse, hogy addig sikerült őt 
a pocakban tartani. 

A kis jövevény már a család második 
gyermeke, a kétéves Ármin is csodá-
lattal fordul a kisöcsi felé. Folyton kö-
szön neki és még a pelenkázásba is 
besegít. 

A kisfiú 2200 grammal és 44 cen-
timéterrel látta meg a napvilágot. Az 
édesanya büszkén mesélte, hogy Ed-
win nagyon jó baba, ha éhes azt ha-
tározottan jelzi, különben pedig sokat 

alszik. Éjszaka kétszer ébred, etetés 
után szépen visszaalszik. Rita hétköz-
napjai nem egyszerűek. Mint elmond-
ta, a nagyszülők nagyon messze lak-

nak. Párjának szülei Hollandiában, 
de kecskeméti édesanyja a kezdeti 
nehézségekben segítségére sietett. 
Ottjártunkkor is a nagyi nyitott ajtót 
Árminnal a karjában. A kislegény tisz-
telettudóan köszöntötte stábunkat, és 
édes mosolyával egy pillanat alatt el-
bűvölt bennünket. 

Rita arról is mesélt, hogy miután sür-
gősségi császármetszéssel volt kény-
telen Edwint világra hozni, ezért a baba 
első ölelése a párjáé lehetett. 

A családban most két fiúgyermek 
cseperedik, ami előrevetíti, hogy nem 
lesz csend a takaros házban. De Rita 
úgy fogalmaz: tudják, hogy nem lesz 
egyszerű, de párjával együtt felkészül-
tek a feladatra.

EDWIN AZ ÚJESZTENDŐ ELSŐ ÚJSZÜLÖTTJE 

Ha nem tudod hova rakd,
GYERE ADD EL!

Tavaszi-Nyári ruhák, játékok, egyéb tárgyak

GYERMEKSAROK

ajándékoznátok rászoruló családoknak

-
0-

Március  18. szombat 9:00-11:00

Asztalfoglalás és további információ:
@

70/935- -1202

TÜÜ PÉTER LETT IDÉN 
MAGYARORSZÁG 

SOMMELIER BAJNOKA (MTI)
Tüü Péter, az Arany Kaviár 

étterem munkatársa nyerte el 
a Magyarország Sommelier 
Bajnoka 2017 címet a február 
19-én Budapesten megrende-
zett Magyar Sommelier Bajnok-
ságon. Településünk számára 
azért érdekes a bajnok szemé-
lye, mert ő bábolnai származá-
sú, édesanyja jelenleg is váro-
sunkban él.

Az elődöntőt február 11-én 
tartották meg Kecskeméten a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat és a Duna Borrégió Borút 
Egyesület támogatásával; innen 

a három legtöbb pontot elért versenyző került a döntőbe.
A Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter fővédnöksé-

gével, a KávéBár Bazár keretein belül megrendezett döntő 
szakmai zsűrijének elnöke Fabók Mihály háromszoros ma-
gyar sommelier bajnok, tiszteletbeli elnöke Gál Péter helyet-
tes államtitkár volt.

A döntőbe jutott versenyzők éttermi körülmények között, 
a sajtó képviselői és az érdeklődők előtt mérték össze tu-
dásukat.

A döntőben a pezsgő felszolgálásától a hibás borlap ja-
vításán, az italajánláson keresztül a dekantálásig adtak 
számot felkészültségükről a versenyzők, majd borokat és 
különböző párlatokat jellemeztek. A versenyt közös megle-
petés-feladat zárta, melynek során magnum palackos pezs-
gőt kellett 15 pohárba egyenlő részben kitölteniük. 

A versennyel kapcsolatos további információk a www.
sommelierhungary.hu honlapon érhetők el.

Lapunk és Bábolna Város Önkormányzata nevében gra-
tulálunk Tüü Péternek, aki családja révén bábolnai kötődé-
sű, bábolnai gyökerekkel rendelkezik.

Büszkék vagyunk rá!

Irány a Gyermekkuckó 
Gyermekeknek szóló program a városi könyvtárban. 

(Bábolna, Béke u. 1. tel.: 34/369-989)
Foglalkozásainkra minden szerdán délután 

16:30-tól 17:30-ig várjuk a gyermekeket.
Márciusi programjaink:

március 22.: KIRAKÓ NAPTÁRBÓL
március 29.: HATTYÚ CERUZATARTÓ 

Foglalkozásaink ingyenesek, 
mindenkit szeretettel várunk!
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Tavaly szeptemberben 31 alapító tag aláírásával meg-
alakult a Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási 
Paktum, mely önkormányzatokból, gazdasági szerep-
lőkből, munkaerő-piaci- és képzőintézményekből  álló 
együttműködés azért tevékenykedik, hogy elősegítse 
az eredményes foglalkoztatást, javítsa a munkaerő mi-
nőségét, gyarapítsa annak tudását szervezett képzé-
sek formájában, és törekvései által hozzájáruljon a 
megye gazdasági fellendüléséhez. Bár köztudott, hogy 
megyénkben az országos adatokhoz képest jóval ala-
csonyabb a munkanélküliségi ráta, és inkább munka-
erőhiánnyal kell számolni, ennek ellenére még mindig 
akadnak olyan álláskeresők, akik tartósan nem tudnak 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Megyénk foglalkozta-
tási nehézségeinek feltárása is szerepel a paktum mű-
ködését célzó megfogalmazások között. Az együttmű-
ködés fontos hozadéka az is, hogy tavaly októberben 
elkészült megyénk középtávú foglalkoztatási stratégiá-
ja, valamint hogy több mint 300 millió forintos összegű 
pályázati forrásból valósulhatnak meg a gazdaságfej-
lesztést szorgalmazó stratégiai célkitűzések.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, önkor-
mányzati hivatal, a megyei kormányhivatal, valamint a KEM 
Területfejlesztési Kft. által létrehozott KEM Foglalkoztatási 
Paktum Konzorcium még 2016. március 31-én támogatá-
si kérelmet nyújtott be a TOP „Megyei szintű foglakozta-
tási megállapodások, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési 
együttműködések” tárgyú felhívására, melynek eredménye-
képpen a projekt megvalósítása céljából a Széchényi 2020 
program keretében 344 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A Konzorcium tagjai, mint kezdeményezők és a velük 
együttműködő szervezetek 2016. szeptember 29-én ünne-
pélyes keretek közt a megyeházán együttműködési meg-
állapodás aláírásával Komárom-Esztergom Megyei Foglal-
koztatási Paktum elnevezéssel foglalkoztatási partnerséget 
hoztak létre. Az önkormányzatokból, kamarákból, gazda-
sági érdekképviseletekből, képző intézményekből és civil 
szervezetek együttműködése alapján létrejött paktumhoz 
Bábolna Város Önkormányzata is csatlakozott, hogy annak 
céljaiként megfogalmazott lehetőségeket kiaknázhassa.

A Paktum céljai közt számos gazdasági és munkaerő-pia-
ci, foglalkoztatási és képzési program felkarolása szerepel. 
Az együttműködés azért tevékenykedik, hogy elősegítse az 

eredményes foglalkoztatást, javítsa a munkaerő minőségét, 
gyarapítsa annak tudását szervezett képzések formájában, 
és törekvései által hozzájáruljon a megye gazdasági fellen-
düléséhez.

A foglalkoztatási fórum és az irányító csoport elnöke Po-
povics György, a megyei közgyűlés elnöke kérdésünkre 
elmondta: mi a megyei önkormányzatnál nemcsak azért 
dolgozunk megyénkért, mert ez a feladatunk, hanem azért, 
mert felelősséget érzünk iránta és szeretjük szűkebb ha-
zánkat. Ezt az érzést szeretnénk átadni minél több honfi-
társunknak. Megyénk nemcsak a legboldogabb megyék 
között szerepel, de a legszebb megye elismerés is megilleti. 

Azt szeretnénk, ha ez mindenkire vonatkozna, és azok-
nak szeretnénk segíteni, akik még ebben a viszonylag jó 
megyei állapotban is nehéz helyzetben vannak. A paktum 
nem csak a munkavállalók foglalkoztatását kívánja segí-
teni, egyben támogatás a cégek, vállalkozások irányába, 
mely fontos lehet azok hatékony működéséhez is. A Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat vezetése, munkatár-
sai, a közgyűlés tagjai tisztában vannak ezzel és ennek a 
felelősségnek a tudatában hozzák meg döntéseiket, végzik 
mindennapi munkájukat.

A megyei paktum koordinátorától, Hendrik Krisztinától 
megtudtuk, tájékoztató előadások sorozatát szervezték a 
megye azon településein, melyek partnerként csatlakoztak 
a szervezethez. Február 21-én Ácson rendeztek fórumot, 
várhatóan március második felében pedig Bábolnára ér-
keznek, hogy a helyi önkormányzat segítségével tájékoz-
tathassák a térség vállalkozásait a paktum nyújtotta lehető-
ségekről.

ÉVÉRTÉKELŐ A MEGYEI RENDŐRKAPITÁNYTÓL 
Kevesebb bűncselekményről és kiegyensúlyozott 

nyomozáseredményességről tájékoztatta állományát 
Farkas Gábor r. ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője.

A 2016. évi tevékenységet értékelte 2017. február 21-én 
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője. Farkas Gábor r. ezredes beszámolója szerint a főkapi-
tányság tovább növelte eredményességét. Az előző évhez 
viszonyítva kevesebb bűncselekmény történt a megyében, 
a bíróság elé állítások száma emelkedett és a rendőri eljá-

rásban regisztrált bűnügyek nyomozásának átlagos időtar-
tama csökkent.

A pozitív eredményeket az önkormányzati felmérések 
eredményei is alátámasztják.

Az elért eredményekért a főkapitány köszönetet mondott 
valamennyi megyei rendőri vezetőnek és általuk a teljes 
személyi állománynak.

Az évértékelőn az Országos Rendőr-főkapitányság részé-
ről Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, az országos rendőrfő-
kapitány rendészeti helyettese gratulált az elért eredmé-
nyekhez. 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
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Télzáró hónapunk a vigasság, jókedv és a színek idő-
szaka. Február 16-án rendezték meg a Bábolnai Általános 
Iskolában az alsós évfolyamosok farsangi mulatságát. A 

gyermekek mindig izgatottan készülnek a maszkabálra, él-
vezettel bújnak vidám maskarákba, melyekkel emlékezetes 
perceket szereznek társaiknak is. 

 A farsangi program a pedagógusok műsorával vette kez-
detét, akik a hét törpe bőrébe bújva tánccal szórakoztatták 
a diáksereget, majd minden osztály nebulói felvonulhattak a 
színpadon, bemutatva egyedi, humoros jelmezeiket. 

A maskara kiválasztása és felöltése is különleges, öröm-
teli alkalom, pláne, ha a jelmez mások figyelmét is felkelti. 
A számtalan hercegnő, kalóz, és szuperhős figura mellett 
megjelent például a busójárás hagyományos öltözete is. 

A bemutató után felcsendültek a jól ismert muzsikák, és 
kezdetét vette a közös tánc. A mulatozást játékos felada-
tokkal tarkították, társaik hangos bíztatása plusz erőt adott 
a mókás feladványok megoldásához. Végül tombolával 
zárták a karneváli hangulatú délutánt, amelyről valamennyi-
en felejthetetlen pillanatokkal és nyereményekkel térhettek 
haza. 

KARNEVÁLI HANGULATBAN AZ ALSÓSOK 

LOVAS MASZKABÁL
 A hosszú, hideg tél után városunk lovasiskolájában is na-

gyon várják a tavasz eljövetelét, melynek apropóján farsan-
gi mulatságot rendeztek. Körmendi Csaba, az intézmény 
igazgatója elárulta, ezúttal a lovak hátrébb szorultak a víg-
kedélyű rendezvényen, mivel a díszes maskarákba öltözött 
diáksereg meglehetősen szokatlan látványt nyújt számukra.

  A parádés hangulatú maszkabál a fedeles lovardában, 
tréfás játékokkal és ügyességi vetélkedőkkel vette kezde-
tét. Természetesen az iskola elengedhetetlen jelképeiként 
a paripák is megjelentek a feladványok között. Először egy 
egyszerűnek tűnő feladat, a ló felszerszámozása várt a ta-
nulókra, fondorlatos akadálypályával tarkítva. Ezután spe-
ciális, “pettkós” lovaspóló versennyel és szlalomozással a 
fizikumukat is megdolgoztathatták. A tanárok jelmezes csa-
pata is beszállt a versengésbe. Maskaráik nagy sikert arat-
tak a diákok körében.

 A vigadozás a kollégium épületében folytatódott, ahol a 
pedagógusok tánccsoportjának humoros műsora osztatlan 
sikert aratott. Végül tánccal, diszkóval zárták a napot, ami-
nek vidámságával remélhetőleg a telet is sikerült elűzni.

A téli napok szürkesége után beköszöntött a várva várt 
kikelet hírnöke, a farsangi időszak. A Százszorszép Óvoda 
és Bölcsőde pedagógusai, gyermekek és szüleik egyaránt 
lelkesen készültek a már hagyományos mulatságra. Az ün-
nepi alkalomra az óvoda épületét, ablakait is cifra lufik, lam-
pionok sokasága lepte el, és vidám dalokkal, mondókákkal 
hangolódtak a nagy eseményre.

A február végén megrendezett farsangi délelőttön her-
cegnők, szuperhősök, katicabogarak, kalózok, sündisznók 
és méhecskék várták izgatottan a csoportokban, hogy be-
mutathassák csodaszép jelmezüket. A számtalan maskara 
közül akadtak különösen népszerűek is, mint például a Bo-
gyó és Babóca című gyermekmese figurái. A lányok termé-
szetesen királynők, hercegnők bőrébe bújtak, míg a fiúknál 
Pókember, Superman vagy Batman kosztümje aratott nagy 
sikert. Hangosan, vidáman énekelve búcsúztatták a telet, 
majd az apróságok egyesével is megmutathatták jópofa 

álöltözetüket. Végül ügyességi játékokkal és jókedvű tánc-
cal köszöntek el a borús évszaktól. 

APRÓTALPÚAK MULATSÁGA AZ OVIBAN 
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Ujjongással üdvözölték móri barátaikat a bábolnai 
nyugdíjasok február 10-én, a Szabadidőközpontban 
megrendezett hagyományos farsangi vigasságuk apro-
póján. A két szépkorúakból álló csoport között évek óta 
jó barátság bontakozik, többen közülük a klubéleten túl 
is tartják egymás között a kapcsolatot. 

A vidám összejövetel Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének köszöntőjével vette 
kezdetét, majd dr. Horváth Klára polgármester az önkor-
mányzat nevében kívánt szórakozással és jókedélyű be-
szélgetésekkel teli estét az egybegyűlteknek. A rendezvényt 
Veresné Szkocsek Mária alpolgármester és helyi képviselők 
is megtisztelték.

A móriak meglepetésműsorral érkeztek, Hófehérke és a 
hét törpe történetének bohókás verziójával alapozták meg a 
hangulatot. Az ismert mese mulatságos tálalásával harsány 
kacagás töltötte be a nézőközönség sorait. A mulatságra 
természetesen nyugdíjasaink is izgatottan készültek. Mas-
karás felvonulásukat humoros bemutatkozásokkal fűsze-
rezték, melyeket hangos tapsvihar követett. Kató néni figu-
ráját, a légikisasszonyt, Mézga Gézát és jópofa családját, 
Zorrót, az elesettek védelmezőjét és Máriót, a harmonikást 
is körükben köszönthették. A felvonulás végső fénypontja-
ként Fenyő Miklós és táncoslányai muzsikával és tánccal 
varázsoltak hamisítatlan retro hangulatot.

Az este folyamán tombolasorsolás és természetesen tánc 
kifulladásig várt a jelenlévőkre.

NEM CSAK A HÚSZ ÉVESEKÉ A VILÁG!

Nagy együttműködésben készültek a farsangi fánkok 
az Idősek Klubjában, ahol gyakori tevékenység az asz-
szonyok körében a főzőcske és a sütögetés. Február 
15-én is nagy munkában voltak a szépkorúak, tetemes 
mennyiségű fánksütésre adták a fejüket.

Több mint nyolc kilogramm liszttel álltak neki a konyhai 
mutatványnak. A recept szerint egy adaghoz fél kiló liszt-
hez számolták a hozzávalókat: így ahhoz öt tojássárgáját, 
vaníliás és kristálycukrot, pici sót, 10 dkg margarint, 2,5 dkg 
élesztőt, citromhéjat és pici rumot, valamint egy nagy pohár 
tejet is adtak. 

A hozzávalókból álló tésztát hólyagosra kell gyúrni, majd 
egy negyven perces kelesztés következik. Mivel a gyúrás 
nehéz munkafolyamat, a kelesztés idejére érdemes egy ki-
csit  együtt pihenni a fánktésztával… Ezt követi a kiszagga-
tás, amihez egy kisebb pohár is teljesen megfelelő, majd 
ismét kelni hagyjuk az ígéretes tésztánkat, magyarázta mo-
sollyal az arcán Buza Gézáné, az Idősek Klubjának szorgos 
tagja.

A fánkokat bő olajban sütötték az asszonyok, kezdetben 
fedő alatt, mert így kapja meg a fánk azt a világos csíkot, 
amiről az édesség elnevezését kapta. A fánkok mindkét ol-
dalán szép aranybarna színűre sültek, majd egymás után 
kerültek a tálcákra, tányérokra. Szinte mindegyik kapott a 
nyakába egy kanál házi baracklekvárt, hiszen Buza Gézá-
né szerint is ezzel a legízletesebb ez a farsangi csemege, 
mely az Idősek Klubjában ismét remekül sikerült. Mindez 
a bábolnai szépkorú asszonyok konyhai jártasságának és 
utánozhatatlan fortélyainak köszönhető.

BARACKÍZZEL A LEGFINOMABB 

MÁRCIUSI EGÉSZSÉGNAPOK 
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

március 14.:   Játék
március 21.:   Fürdősó készítése
március 28.:   Talpmasszázs
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Ma már talán kevesen tudják, 
hogy a magyarországi Mc-
Donald’s hálózat létrehozása 
Bábolnához kötődik. Az ame-
rikai cégcsoport már az 1970-
es évek végén szeretett volna 
Magyarországon éttermet 
nyitni, de azt az akkori politi-
kai vezetés ellenezte. Burgert 
Róbert, a Bábolnai Mezőgaz-
dasági Kombinát vezérigaz-
gatója viszont úgy gondolta, 
ha itt már az állattenyésztés-
ben, és a kukoricatermelés-
ben létre tudtak hozni nyugati technológián alapuló rend-
szereket, miért ne lennének képesek az élelmiszeriparban 
is hasonlóan sikeres integrációt véghezvinni. Ennek ered-
ményeképpen 1985 végén megállapodás született a bábol-
nai kombinát és a McDonald’s között, hogy vegyesvállalatot 
alapítanak és az első öt magyarországi éttermet közösen 
üzemeltetik.

– Mint technológus, az egyetem elvégzése után első 
feladatom volt a hamburgergyártás kifejlesztése a győri 
húsipari vállalatnál, ahol később termelésirányítóként és 
marketing osztályvezetőként még inkább elmélyedtem a 
hamburgerek világában. Ennek híre jutott el a bábolnai 
vezetéshez, akiknek a húsipari tevékenység elindításá-
hoz volt éppen szükségük ilyen szakemberre. Emellett 
közreműködnöm kellett az első McDonald’s étterem 
megnyitásánál, illetve az ahhoz szükséges magyarorszá-
gi élelmiszeripari beszállítók kiválasztásában, termékek 
kifejlesztésében – magyarázta Erdélyi György, aki komoly 
elfogódottsággal beszélt 1986-os bábolnai debütálásáról.

A nagyigmándi hűtőházban kezdték meg az első étterem 
számára a gyorsfagyasztott marhahúsos hamburger gyár-
tását, illetve Bábolnán a Tárkányi úti pékségben a zsemlék 
készítését, melyek a McDonald’s legmagasabb szintű mi-
nőségi követelményeinek kellett, hogy megfeleljenek. 

– Nekem felüdülés volt Bábolnára jönni, mert a munkahe-
lyi felvételkor nem kérdezték, hogy milyen „könyvem” van, 
milyen „előéletem” van, egyre voltak csupán kíváncsiak, 
mit tudok. Az akkori szocializmusban egyfajta kapitalista 
vállalati rendszert tapasztaltam itt, ami megkönnyítette ké-
sőbb az 1993-as privatizáció során a változásokban való 
részvételt. Ekkor egy amerikai családi vállalkozás került 
többségi tulajdonba a cégünknél. Érdekesek a számada-
tok, melyek a fejlődést bizonyítják: a kezdetekkor 67 négy-
zetméteren néhány dolgozó óránként 80 kg hamburgert 
állított elő, ma viszont a jelenlegi üzemünkben több, mint 
8 ezer négyzetméteren 190 fő éves szinten 16.500 tonna 
terméket készít, melyek 22 európai országba jutnak el.

Az igények a csirkehús-feldolgozás irányába terelték a 
bábolnai céget, mely már a rendszerváltás előtt közvetlen 

kapcsolatban állt a mai tu-
lajdonos OSI cégcsoporttal. 
A fejlődést mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy a 
„régi világból” elindult üzem 
mára Közép-Kelet Európa 
legnagyobb ilyen jellegű 
élelmiszeripari cégévé nőtte 
ki magát. Erdélyi György be-
szélgetésünk alatt szerényen 
többször is a szerencsét em-
lítette, és a „jókor voltunk jó 
helyen” szófordulatot hasz-
nálta, ám vezetői kvalitásait 

már korán felismerte az anyavállalat menedzsmentje. Nem 
véletlen és szerencse, hogy a cégcsoport az európai üze-
meinek versengésében többször is sikerült felülkerekedni.

– Jókor kell jó helyen lenni, de a sikerhez ez kevés, ah-
hoz tenni is kell valamit. Az elmúlt 23 évben sokszor kellett 
lobbizni annak érdekében, hogy miért jó a tulajdonosnak, 
ha Bábolnára hozza a pénzét. 2001-ben és 2011-ben is 
meg tudtam győzni a tulajdonost, hogy nálunk érdemes 
beruházni, így a német, a spanyol és a lengyel üzemekkel 
szemben Bábolnán valósulhattak meg a vállalat legna-
gyobb fejlesztései. A döntésnél minden esetben jelentős 
szerepet kapott, hogy itt jó munkaerő áll rendelkezésre. 
Olyan szakmai csapatot sikerült felépíteni, mely az új ki-
hívásoknak mindig szívvel-lélekkel eleget tett. A többi 
európai üzem vezetőinek mindig jó volt beszámolni arról, 
hogy hol tartunk Magyarországon, melyek a jövő kilátásai. 
Öröm volt Bábolna hírnevét is öregbíteni, a tradicionális 
lótenyésztés mellett cégünk szakmai sikereit hírül adni a 
világnak.

Erdélyi György március végén befejezi bábolnai pályafutá-
sát. Elérkezett nyugdíjba vonulásának ideje, búcsút int Bá-
bolnának. az élelmiszeriparnak.

– Elérkezett az idő, hogy az ember átgondolja, hol tart, 
mit ért el és mit szeretne még az életben megvalósítani. 
Nálam ez másfél évvel ezelőtt fogalmazódott meg, amikor 
kitűztem célul, hogy meddig fogom ezt a munkát végezni. 
Úgy érzem, 30 év termelésben eltöltött idő után megér-
demlem a nyugdíjazást, hiszen elég eseménydús életet 
éltem Bábolnán. Napjaim nagy részét a munka tette ki, 
rengeteg mindenre nem jutott időm. A család, a kert, a 
sport lesz majd a legfőbb elfoglaltság. 
Az új igazgató személyéről már döntött a legfelsőbb ve-
zetés.
Zsidi Sándor, cégünk jelenlegi üzemvezetője veszi át 
tőlem a kft. irányítását, aki több éve közvetlenül mellet-
tem dolgozik és Bábolnán él családjával. Biztos vagyok 
benne, hogy rá is sok szép eredmény vár az elkövetkező 
években. Sok sikert kívánok neki, folytassa azt a munkát, 
amit én 30 éve elkezdtem. 

ERDÉLYI GYÖRGY, A MCDONALD’S ÉLETMŰDÍJASA
Életműdíjjal jutalmazta a McDonald’s Magyarország Kft. Erdélyi Györgyöt, a bábolnai OSI Food Solutions Hungary 
Kft. ügyvezető igazgatóját. Az átadásra Budapest egyik legnagyobb rendezvényközpontjában került sor, ahol a McDo-
nald’s összegezte a tavalyi év eredményeit, és meghatározták az idei célkitűzéseket. Ebből az alkalomból díjakat ad-
ták át legjobban teljesítő dolgozóiknak, majd Erdélyi György legnagyobb meglepetésére a McDonald’s Magyarország 
Kft. ügyvezető igazgatója Életműdíj-at adományozott a bábolnai vezetőnek a 30 éves együttműködés elismeréseként.
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Szakértő zsűri értékelt a Bábolnai 
Borbarátok Egyesületének hagyo-
mányos borversenyén. A február 
17-én megtartott nedűk versenye im-
már 24. alkalommal tért vissza Cseh 
László és a tagság büszkeségére. 
Cseh László, a Bábolnai Borbará-
tok Egyesületének elnöke elmondta, 
az öt független borász idén is 20-as 
pontrendszerben pontozott, szándé-
kuk szerint  elfogultság nélkül mond-
tak a borospoharak felett ítéletet.

A zsűriben Szaxon J. Attila házigaz-
da volt a zsűri elnöke, bírált továbbá 
Kiss Bertalan, az egyesület szakmai 
alelnöke, a balatonboglári pincészet 
képviselője: Katona Ferenc, Polácska 
Gyula amatőr borász és a tatai Horváth 
Pincészet tulajdonosa. Cseh László 
szervező elmondása szerint a bírák 
döntése szinte mindig egyértelműen 
összecsengett, ami szakmaiságukat is 
igazolta.

Az idei esztendőben tizenkilenc fő 
nevezett a borok viadalába, a zsűri 53 
bormintát kóstolt végig, melyekből 33 
fehérbor, 20 vörös illetve rozé került a 
bírálók asztalára. A fehér- és a vörös-
borok különböző fajtái mind megtalál-
hatóak voltak a kínálatban. Ezek között 
kiemelkedő eredmények is születtek. 
Egy cserszegi fűszeres és egy vegyes 

fehér is maximális pontszámot kapott. 
Ami azért figyelemre méltó, mert a ta-
valyi esztendő nem kedvezett a szőlő-
nek. 

Kiss Bertalan borász elmondta, a ko-
rábban benevezett borosgazdák mos-
tanra kiváló borokkal érkeztek.

A szőlősgazdáknak számos kedve-
zőtlen időjárási tényezővel kellett fel-
venniük a harcot, nyugtázta Kiss Ber-
talan.

Szaxon J. Attila végzettségét tekintve 
szőlésztechnikus is, tehát egyértelmű-
en szakmájába vágó tevékenység a 
borok bírálata. 

– Minden évben könyörgünk, hogy 
hibás bort ne hozzanak a versenybe, 
de sajnos ezek mindig megjelennek a 
felhozatalban. Ennek ellenére szép fe-
hérborokat láttunk, kóstoltunk. A zsűri 
tagjaival egyöntetűen gondolkodtunk, 
pedig először ültünk egy asztalhoz. 
Komoly megmérettetés a bábolnai 
borverseny, de akadt itt két-három 
olyan bor, ami országos mezőnyben 
is megállta volna a helyét, magyarázta 
Szaxon J. Attila, aki előrevetítette: a 25. 
évforduló alkalmára is szívesen bizto-
sítana helyet a hagyományos boros 
rendezvénynek. 

Cseh Lászlótól megtudtuk, nyolc 
arany, tizenkilenc ezüst és tizenegy 

bronz minősítés született. A díjkiosz-
tón valamennyi minősítést kapott nedű 
tulajdonosát díjazták. Az eredményhir-
detésnél Horváth Márta banai polgár-
mester és dr. Horváth Klára helyi pol-
gármester is közreműködött.

Cseh László egyesületi elnök öröm-
mel tolmácsolta, jövőre a 25. alkalom-
ra is készülnek a Bábolnai Borbarátok. 
Akkorra – a tervek szerint – mulatság 
is vár majd a borkedvelő társaságra, 
és körükben szeretnék üdvözölni majd 
azokat a borosgazdákat is, akik az ed-
digi borversenyek mindegyikén részt 
vettek.

2017-ben arany minősítést 
szereztek: 

Nagy Gyula (chardonnay),

Horváth Családi Pincészet 
(zenit és rizling),

Nagy Károly (chardonnay),

Halgass Mihály (furmint),

Kéri Gábor (olaszrizling),

Róka József (olaszrizling),

Szakál István (ottelló).

A Bábolnai Borbarátok Egyesületé-
nek borversenyében született ered-
ménylista megtalálható a szervező 
egyesület honlapján.

MINŐSÉGI BOROKAT TÖLTÖTTEK A POHARAKBA
BORVERSENY A BÁBOLNAI BORBARÁTOK KÖRÉBEN

XI. SONKAFESZTIVÁL
2016. április 8-9-én Bábolnán a lovaspálya mellett.

Sonkavásár, sonkaverseny, kézműves kirakodóvásár hungarikumokkal, 
zenés szórakoztató műsorok.

Részletes információk a www.sonkalovagrend.hu oldalon.
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Kedves Olvasó! 
Minden év márciusában történelmünk dicső napjaira emlékezünk. Kokárdát tűzünk, közösen ünnepelünk, vagy csak 

magunknak pörgetjük vissza az idő kerekét, de mindenképpen felidézzük Petőfi, Jókai, Kossuth, Táncsics tetteit. Termé-
szetesen rajtuk kívül még nagyon sokan voltak, akik szóval, tettel, cselekedettel kiálltak a haza ügye mellett. E havi rova-
tunkat ezen hősöknek szenteljük. Veresné Szkocsek Mária

Az 1848. március 15-i eseménye-
ket felidézve ma már csak néhány 
vezéregyéniség alakja jut eszünkbe, 
pedig sokan voltak - fiatal értelmi-
ségiek és egyetemisták - akik csat-
lakoztak a Petőfi, Jókai és Vasvári 
által kirobbantott forradalomhoz. Kik 
voltak ők és mi lett későbbi sorsuk?

Volt, aki életét áldozta a 48-as esz-
mékért és a szabadságharcban esett 
el, másoknak a megtorlás éveiben 
kényszersorozás, várfogság vagy az 
emigráció jutott osztályrészül. Akadt 
köztük, aki félretéve egykori elveit 
1857-ben dicsőítő verset írt Ferenc Jó-
zsef magyarországi látogatására, és 
volt, aki az önkényuralom besúgója 
lett. Többen közülük a kiegyezés után 
is ragaszkodtak 48-hoz, és a Függet-
lenségi Párt képviselőiként küzdöttek a 
dualizmus átalakításáért, mások meg-
békélve Ferenc Józseffel az új rend-
szer szolgálatába álltak.

Petőfi,  Vasvári Pál és Jókai Mór, 
hármukon kívül még Bulyovszky Gyu-
la volt jelen azon a bizonyos reggelen 
Jókai és Petőfi közös lakásán, ahon-
nan a forradalom elindult.

Bulyovszky a forradalmat követő na-
pok népgyűléseinek is ismert szónoka 
lett. Ifjú feleségét, a később itthon és 
Európa szerte ünnepelt színésznőt, 
Szilágyi Lillát is március 15-i szerep-
lésének köszönhette, hiszen a tömeg-
ben elvegyült fiatal leány akkor figyelt 
fel a megnyerő külsejű lelkes forra-
dalmárra. Még 1848-ban össze is há-
zasodtak. A szabadságharc leverése 
után Bulyovszky hivatalból politikával 
többé nem foglalkozott, a tárcaírás 
műfajának irodalmi rangot szerezve 
ismert publicistaként kereste kenyerét.

Irányi Dániel később nagy politiku-
si pályát futott be. A szabadságharc 
alatt végig Kossuth híveként politizált, 
s Irinyivel együtt tagja volt az ún. Ra-

dical Pártnak, mely az ország köztár-
sasággá alakítását tűzte ki célul. Ott 
volt a világosi fegyverletételnél, majd 
Párizsba szökött. Távollétében halálra 
ítélték és jelképesen felakasztották. Az 
emigráció mozgalmaiba bekapcsolód-
va 1859-ben Itáliába ment és Kossuth 
bizalmasaként a Magyar Nemzeti Igaz-
gatóság jegyzője lett. Később 1861-
ben az olasz kormány mellett az emig-
ráció megbízottjaként tevékenykedett. 
1866-ban Kossuth Poroszországba 
küldte, hogy az osztrákokkal háborúzó 
Bismarckkal tárgyaljon a magyar légió 
felállításáról. A kiegyezés után 1868-
ban Pécs városa országgyűlési képvi-
selővé választotta. Ekkor Kossuth ösz-
tönzésére hazatért és a Függetlenségi 
Párt vezéreként, 1892-ben bekövet-
kezett haláláig, a dualizmus rendsze-
rének átalakítása mellett az alapvető 
szabadságjogokért küzdött. Rendsze-
resen indítványozta a vallásfelekezetek 
egyenjogúsítását, a kötelező polgári 
házasság bevezetését és az általános 
választójogot. Későbbi nézeteltéréseik 
ellenére Kossuth, a temetésre küldött 
koszorú felirata szerint, így búcsúzott 
tőle: „Itt hagytál bajtárs, követlek, Kos-
suth.”

Irinyi József, a 12 pont megfogal-
mazója, a gyufa feltalálójának bátyja, 
szintén radikális politikai nézeteivel 
tűnt ki. 1848. március 31-én röpiratot 
fogalmazott a Pragmatica Sanctio el-
len, hangsúlyozva, hogy Magyaror-
szág ne legyen közös fejedelemmel 
összekötve az örökös tartományokkal. 
Az országgyűlésen is a baloldal híve 
volt. 1848 őszén a forradalmi magyar 
kormány gr. Teleki László mellé küldte 
Párizsba követségi tanácsosnak. 1850 
júniusában őt is halálra ítélték, de két 
hét múlva Haynautól kegyelmet kapott. 
Ezt követően visszavonultan élt. Keve-
sen tudják, hogy ezekben az években 
ő fordította le többek között a „Tamás 

bátya kunyhóját” magyarra. Fiatalon, 
37 éves korában halt meg. A kiegye-
zést már nem érhette meg, így nem 
kellett színt vallania az új rendszerről.

Bérczy Károly, Madách Imre gyer-
mekkori jó barátja volt, 1847-ben Szé-
chenyi közvetlen munkatársaként dol-
gozott. A szabadságharc után csendes 
visszavonultságában csak azért tanult 
meg oroszul, hogy lefordíthassa Pus-
kin Anyeginjét, nagy hatást gyakorolva 
ezzel Arany László, Gyulai Pál és Vajda 
János verses regényeire. A kiegyezés 
évében 1867. december végén halt 
meg.

Egressy Gábor, a Nemzeti Színház 
ünnepelt színésze, 1844-től Petőfi kö-
zeli lelki jó barátja, bár egy idősebb 
generációhoz tartozott, radikális felfo-
gása és a Pilvaxban Pefőfi körül szer-
veződő Fiatal Magyarország nevű cso-
portosulás rendszeres látogatójaként a 
márciusi ifjak nemzedékéhez sorolha-
tó. A forradalom napján ott volt a jelen-
tősebb helyszíneken és az események 
egyik alakítója volt. Este a Nemzeti 
Színházban a közönség kívánságára 
a Bánk bánt tűzték műsorra, melyben 
Egressy Petur szerepét alakította. Az 
előadást megszakítva a közönség a 
Nemzeti dalt követelte, mire Egressy 
átöltözött és örömmel, teli torokból 
szavalta a „Talpra magyart!” A sza-
badságharcban szegedi kormánybiz-
tosként működött, Világos után török 
földre menekült. Távollétében halálra 
ítélték. Kínzó honvágyáról naplójának 
sorai is tanúskodnak, talán ez indította 
arra, hogy hazatérésének fejében az 
önkényuralom informátorává szegőd-
jön. Bár kegyelmet kapott, még évekig 
nem léphetett színpadra, csak 1855-
től játszhatott ismét. Szó szerint élt 
halt a színházért. 1866-ban a Nemzeti 
Színház színpadán Brankovics György 
szerepében, a darab tetőpontján esett 
össze. Többé nem tért magához.

A FORRADALOM „ELFELEDETT” HŐSEI
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Nemzetközileg is elismert nagynevű 
tudós lett Korányi Frigyes is a maga 
szakterületén, aki március 15-én reg-
gel éppen Sauer Ignác belgyógyászati 
előadását hallgatta, amikor társaival 
együtt kintről lármát hallva az ablak-
hoz rohant és meglátta Petőfit, amint 
a „Talpra magyart!” szavalta. Lelke-
sedéssel eltelve ő is csatlakozott az 
egyetemistákhoz és végigjárta a forra-
dalom helyszíneit. Később a szabad-
ságharcban mint alorvos működött. A 
kiegyezés után nevéhez fűződik az I. 
sz. Belklinika megszervezése, ahol ő 
vezette be a rendszeres laboratóriumi 
és röntgenvizsgálatokat. A tuberku-
lózis elleni küzdelem élharcosának is 
tekintjük.

A forradalom főszereplői között nem 
szabad megfeledkeznünk Vajda Já-
nos költőnkről sem, aki Petőfi ismeret-
ségi köréhez tartozott. Március 15-én 
és az azt követő napokban számos ut-
cai szónoklatot tartott a pesti népnek. 
Emellett tagja volt az egyetemi ifjúság-
nak április 18-án a bécsi nemzetőrség 
üdvözlésére indított küldöttségének is. 
A szabadságharcban honvédnek állt, 
majd büntetésképpen őt is besorozták 
az osztrák hadseregbe. A kiegyezés 
előtt Bécsben a kancellária sajtóirodá-
ján dolgozott, a megbékélést követően 
1868-tól viszont a kiegyezést hevesen 
támadó Magyar Újság és a Nép Zász-
lója című lapok szószólója lett. 

(Forrás: 
http://mult-kor.hu/20100312_a_forradalom_elfeledett_hosei)

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

SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
2017. MÁRCIUS 15-ÉN

15 órakor ÜNNEPI MŰSOR, MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond: dr. Veres Zoltán 

Komárom-Esztergom megye jegyzője
Közreműködők: Anonim Drámacsoport
Helyszín: SZABADIDŐKÖZPONT

kb. 15.50 órakor KOSZORÚZÁS
  Közreműködők: Cseperedők Néptánccsoport
Helyszín: RÉGI TEMETŐ

kb. 16.10 órakor KOSZORÚZÁS
Közreműködők: Bábolnai harsonások
Helyszín: HŐSI KAPU

kb. 16.30 órakor KOSZORÚZÁS
Közreműködők: Bábolnai harsonások
Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMŰ

(Az emlékműhöz kb. 16.20 órakor indul az autóbusz a Hősi Kaputól)

Február 28-án nyílt meg az általános 
iskola alsó tagozatosainak az a kiállítá-
sa, melynek témája a fa. A tárlat alap-
anyagában a növények ábrázolása, és 
nyersanyagként való felhasználása is 
megjelent. 

A gyermekek és tanítóik aktív ré-
szesei voltak a kiállítás előkészítésé-
nek. Már novemberben elkezdődött 
az anyaggyűjtési időszak, mely során 
ágakat és fából készült gombokat, 
parafadugókat halmoztak fel, melyek 
aztán a művek alapanyagát alkották. 
A színpompás, változatos technika 
alkalmazásával született rajzok, ké-

pek mellett ötletes használati és dísz-
tárgyakat is készítettek. Fából készült 
hangszerek és a mindennapi életben 
használatos eszközök is gazdagították 
a kiállítást, amely bemutatta a növény 
sokszínű, több ezer évre visszatekintő 
felhasználási módját.

Az ünnepélyes megnyitón felhívták 
a figyelmet a környezetvédelemre, az 
erdők megőrzésének fontosságára. A 
tárlat darabjai később az iskola folyo-
sóját díszíthetik majd, mindig emlékez-
tetve arra, hogy a fák életünk fontos 
részei, melyekre vigyáznunk kell.

A KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA 

az alábbiak szerint 
módosul 

2017. február 20-tól:

Hétfő:  szünnap
Kedd:  12-18
Szerda:  12-19
Csütörtök:  12-18
Péntek:  12-19
Szombat:  8-12
Bábolna, Béke u. 1. Tel.: 34/369-989. 
E-mail: muvhazbabolna@gmail.com. 

Keresse a facebookon is.

AZ ÉLET JELKÉPE, A FA
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Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai 
Alapszolgáltatási Központ vezetője el-
mondta, a jelzőrendszeri tanácskozás-
ra azokat invitálták, akikkel napi kap-
csolatban vannak, többen pedig írásos 
beszámolóban küldték meg gyermek-
védelmi tevékenységükről szóló tájé-
koztatójukat.

Miután tavaly január elsejétől a csa-
ládsegítés és a gyermekjóléti szolgál-
tatás egybeolvadt, a törvényi változá-
sok miatt a szervezeti és feladatellátási 
szinten is átalakult a rendszer. Bábol-
nát is érintette ez, hiszen a család- és 
gyermekjóléti szolgálat munkája im-
már a család egészére koncentrál, és 
év eleje óta Bábolna lakosságán túl 
Bana település gyermekkorú lakossá-
ga is a bábolnai szakemberek hatókö-
rébe került. Ezáltal megsokasodtak a 
tennivalók.

A tanácskozáson jelen volt a Komá-
romi Tám-Pont Család- és Gyermekjó-
léti Intézmény vezetője, Csöngei Ildikó, 
aki arra is rávilágított: a változások hoz-
ták, hogy a védelembe vett gyermekek 
ügye a komáromi központhoz, vagyis 
a Komáromi Tám-Ponthoz került, tehát 
a hatósági eljárásokban ők kaptak irá-
nyító szerepet.

Csöngei Ildikó elmondta, régi szak-
mai kapcsolatban állnak a bábolnai 

szervezettel, együttműködésük na-
gyon jó. A tanácsozás egy számvetés, 
a rendszer és a feladatok áttekintése 
véleménye szerint mindig szükségsze-
rű. 

A komáromi intézmény speciális 
szolgáltatásokat biztosít Bábolna tekin-
tetében is. Ezek az ellátások a preven-
cióra összpontosítanak.

– A hatósági intézkedéseket végzi 
a központ, a speciális szolgáltatások 
pedig mindenkire vonatkozhatnak el-
látási területünkön, vagyis a komáromi 
járásban. Van egyrészt pszichológiai 
tanácsadásunk, Bábolna esetében a 
város saját korábbi szakembere látja 
el ezt a feladatot, mely az önkormány-
zat segítő hozzáállásának köszönhe-
tő. Ingyenes jogi tanácsadásunkat 
is működtetjük. Ez iratszerkesztésre 
vonatkozó vállalás, tehát kísérést és 
képviseletet nem végez az ügyvédünk. 
Mediáció-kapcsolat-ügyelet szolgál-
tatásunk azoknak a különálló szülő-
pároknak segíthet, akik a gyermekre 
vonatkozóan kapcsolattartási nehéz-
ségekkel küzdenek és megoldásra 
várnak, és párterápiát is működtetünk. 
Utcai lakótelepi szociális munkában 
és iskolai szociális munkában is tevé-
kenykedünk. Bábolnán ez utóbbiban 
a bábolnai lovasiskola vesz részt. Ez a 

szolgáltatás jövőre válik kötelezővé, je-
lenleg az alapokat fektetjük le, mert ez 
egy új szolgáltatás, magyarázta Csön-
gei Ildikó, a komáromi intézmény veze-
tője, akitől azt is megtudtuk, ez utóbbi: 
kamaszokat érintő szolgáltatást egye-
lőre pályázati támogatással végzik.

Felmerült az esetmenedzser sze-
mélyének kérdése, mely pozíció a 
változásokkal egyidejűleg született. A 
munkakörben a hatósági jellegű mun-
kakörben tevékenykednek, azoknál 
a családoknál, ahol a gyermeket vé-
delembe vették, vagy a családból ki-
emelték, vagy éppen visszahelyezték 
és utógondozás válik szükségessé. 
Egy ilyen folyamatban a jelzőrendszer 
minden szereplője munkamegosztás-
ban és együttműködésben szervezi 
a feladatokat. Az esetmenedzsernek 
koordináló és összefogó feladata van, 
de hatalmas a felelőssége minden sze-
replőnek. Csöngei Ildikó úgy fogalma-
zott: ez élet halál kérdése is lehet…Az 
óvoda, az iskola, a rendőrség, a gyám-
hatóság, gyakorlatilag mindenkinek tá-
jékozottnak kell lennie ilyen ügyeknél. 

A Komáromi Tám-Pont Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény vészhely-
zetben, vagy nehéz helyzetben lévő 
embereken segít. Ez nem csupán az 
anyagi, de a mentális, vagy más jel-
legű problémákat is magában foglalja, 
illetve nagy hangsúlyt fektetnek a pre-
vencióra is. 

A veszélyeztetés egyébként nem 
minden esetben a szülők hibája, elő-
fordulhat, hogy a munkahely elvesz-
tésének következtében a lakhatásuk 
válik kérdésessé. Ilyenkor a család 
erőforrásait felhasználva segít a Szol-
gálat, hogy később a hasonló problé-
mákat már önállóan tudják megoldani. 

– Nehéz helyzetekkel találkozunk 
nap mint nap.  Gondolni kell arra is, 
hogy kamaszokkal is dolgozunk, kér-
dés, hogy hogyan fognak boldogulni 
az őket körülvevő világban, milyen esz-
közökhöz nyúlnak akkor, ha konfliktu-
suk, feszültségeik, anyagi problémáik 
vannak. Nem mindegy, hogy egy tár-
sadalmi rendszernek megfelelő esz-
közzel tudják problémáikat kezelni, 
vagy sem... ezért fontos a jelenlétünk 
és a jelzőrendszer szereplőinek mun-
kájának áttekintése és a rendszer töké-
letes működése – összegzett Csöngei 
Ildikó, a komáromi intézmény vezetője.

ÖSSZEGEZTEK A JELZŐRENDSZER TAGJAI 
A gyermekjóléti intézmények törvényi kötelezettsége, hogy minden év-

ben február 28-ig összehívják azt a jelzőrendszeri tanácskozást, ahol az 
adott település gyermekvédelmi helyzetét, nehézségeit, sikereit elem-
zik. Bábolnán február 21-én az Alapszolgáltatási Központ székhelyén 
találkoztak egymással mindazok, akik gyermekvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat látnak el városunkban. Így például a helyi védőnő, a nevelé-
si-, közoktatási intézmények vezetői, a rendőrség munkatársa, valamint 
Kocsis Gábor jegyző személyében az önkormányzat képviselete is ellá-
togatott az egyeztető összejövetelre. 
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BEIRATKOZÁS ELŐTT
Ilyenkor márciusban már sok szülőt foglalkoztatnak a 

szeptemberi iskolakezdés örömei és gondjai. Az iskolakez-
dés a családok mindennapi életét befolyásolja. A legtöbb 
szülő már most tájékozódik és érdeklődik az iskola által 
nyújtott lehetőségekről, sok időt és energiát fordít gyerme-
ke beiskolázása körüli teendőkre. 

Az iskolaotthonos oktatási formát, mint új lehetőséget 
2008 szeptemberében vezettük be először. Azóta is pozitív 
tapasztalatokkal működik. A leendő elsősök beíratása áp-
rilisban várható. Megfelelő létszám esetén két osztály indí-
tását tervezzük, iskolaotthonos és hagyományos osztályok 
megszervezésével. 

Mit is jelent a két oktatási forma? 
Az iskolaotthon megoldást nyújthat az óvoda és az is-

kola közötti átmenet nehézségeinek enyhítésére. A napi 
időbeosztás megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. 
A délelőtt és a délután folyamán is vannak tanítási órák, 
napközben a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége 
biztosított a tanulóknak. A gyermekek terhelése egyenlete-
sebb. A napi tevékenységek közé tartozik az ebéd, a játék, 
az olvasás, a beszélgetés. Lehetőség van tanórán kívüli fog-
lalkozásokon (sportkör, szakkör) való részvételre is. Két ta-
nító foglalkozik a kisdiákokkal, megosztják egymás között a 
fő tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, matematika) és 
a többi tantárgyat. Vannak önálló és témafeldolgozó órák, 

melyeken lehetőség van a házi feladat elkészítésére. Ez sok 
előnnyel jár, mert a tanító azonnal visszajelzést kap az elsa-
játítás mértékéről. Az iskolaotthon nagy segítséget jelent-
het azoknak a szülőknek, akik sokat dolgoznak, rendkívül 
elfoglaltak. A napi iskolai tevékenység során felkészülnek 
a következő tanítási napra. Az iskolaotthon szervezésével 
együtt jár, hogy a délutáni tanítási órák miatt a szülők alkal-
manként sem vihetik haza gyermeküket fél 4 előtt.

Az iskolaotthon mellett hagyományos osztályt is kívá-
nunk indítani. Itt a szülőnek lehetősége van a délutánt gyer-
mekével tölteni, hiszen a tanítás a délelőttre korlátozódik. 
Ebben az esetben feltehetően, csoportösszevonással bizto-
sítjuk a napközis ellátást. 

Reménykedünk abban, hogy két első osztályt tudunk in-
dítani. Ebben az esetben a két oktatási forma előnyeit és 
hátrányait mérlegelve a szülők munkájuknak, elfoglaltsá-
guknak megfelelően választhatnak a két lehetőség közül 
aszerint, hogy gyermekük számára melyik a legkedvezőbb 
megoldás. A két osztály kialakításánál törekszünk a szülők 
igényeinek kielégítésére, miközben létszámarányos osztá-
lyok létrehozását is szem előtt kell tartanunk. Döntésükhöz 
kívánunk segítséget nyújtani a beiskolázási szülői értekezle-
ten, melyre március 28-án kerül sor az óvodában. 

Meggyőződésünk, hogy pedagógusaink szakértelmének 
köszönhetően bármelyik osztályban, jó feltételek mellett ta-
nulhatnak a gyermekek.  

Peresztegi Gáborné
igazgató

Bábolna Város Önkormányzata a hatályos jogszabályok-
nak eleget téve az idei évben pályázatot írt ki civil szerve-
zetek támogatására, ugyanis a Kormányhivatal álláspontja 
szerint minden olyan feladat ellátására, amely nem kötelező 
az Önkormányzatnak, a közpénzek pályáztatása szüksé-
ges.

Az előbbiek miatt az önkormányzati támogatásból része-
sülni kívánó civil szervezetek és köztük a bábolnai zeneisko-
lát fenntartó és működtető Ritmus Oktató Nonprofit Kft. is, 
pályázatot nyújtott be az Önkormányzathoz.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
február 15. napján tartott ülésén döntött arról, hogy a ze-
neiskolát fenntartó Kft-t, 2,5 millió Ft összegű  önkormány-
zati támogatásban részesíti. A támogatás megítélésével a 
zeneiskola maximális támogatást kapott, ugyanis az ön-

kormányzat és a zeneiskola a tavalyi évben 5 évre kötött 
szerződéssel úgy állapodott meg, hogy a zeneiskolát éves 
szinten maximálisan 2,5 millió Ft  összeggel támogatja az 
önkormányzat. Az önkormányzat a maximális támogatási 
összegen felül a zeneiskola keretein belül működő fúvósze-
nekar működését az idén is 300 ezer Ft-tal támogatja, így 
2,8 millió forint támogatást kap 2017. évben a zeneiskola.

Mind ezek alapján érthetetlen az önkormányzat számára, 
hogy a zeneiskola fenntartói miért emeltek tandíjat a II. fél-
évre, s miért tájékoztatják félre a szülőket.

Összességében elmondható, hogy Bábolna Város Ön-
kormányzata az idén először alkalmazott pályázati rend-
szerben is ugyanazon, maximális összeggel támogatta a 
zeneiskolát, mint az előző években, így az intézmény ön-
kormányzati finanszírozása változatlan maradt.

Hamarosan itt a tavasz, mely csapadékban bővelke-
dő évszaknak számít. A csapadékvíz elvezetésére nyílt, 
vagy fedett árkok szolgálnak, melyekben a téli időszak-
ban felhalmozódhatott a hordalék, ami egy hirtelen eső-
zést követően megakadályozhatja a víz elfolyását, így az 
betörhet a lakásokba, pincékbe, adott esetben komoly 
károkat okozva.

A házak előtt húzódó árkok tisztítása az ingatlanok tulaj-
donosainak kötelezettsége, ennek betartását a Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a település egé-
szére kiterjedően ellenőrizni fogják. Amennyiben az árkok 
takarításakor kiemelt hordalék elszállításában segítséget 

igényelne valaki, kérjük, Nagy Károly településgazdával 
egyeztessen a 30-9868287-es telefonszámon.

Ugyanilyen fontos az ingatlanok előtti fák gallyazása, met-
szése, mert a lombosodás beindulásával az ágak zavarhat-
ják a gépjárművek közlekedését, elérhetik az elektromos és 
kommunikációs légvezetékeket. Ezek sérülése, elszakadá-
sa hosszabb-rövidebb ideig tartó áramkimaradást, a televí-
ziós, telefonos és internetes szolgáltatás hibáját okozhatják. 
Ez adott esetben nem csupán kellemetlenséget, de egyes 
cégek, vállalkozások anyagi veszteségét is eredményezhe-
tik. Ezért kérünk minden bábolnai lakost, hogy végezze el 
ingatlanja előtt a problémásnak tűnő fák gallyazását.

Bábolna Város Önkormányzata

A BÁBOLNAI ZENEISKOLA TÁMOGATÁSÁRÓL

FELHÍVÁS ÁRKOK TAKARÍTÁSÁRA, FÁK GALLYAZÁSÁRA
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EGY VASÁRNAP A MOZIBAN
Február 19-én visszatért városunkba a Mozgó Mozi. 

A vasárnapi filmvetítésnek a Szabadidőközpont adott 
otthont. Műsorukban többek között a Lego batman – A 
film című családi alkotást is vetítették a délelőtt során. 
Ezzel a filmmel a gyerekeknek és a családoknak kedvez-
tek, de műsoron volt a Sohavégetnemérős, az Utazók, 
az Éjszaka törvénye és majd A sötét ötven árnyalata. A 
mozgó mozi a jövőben is visszatér, úgy tudjuk havonta 
jelentkeznek majd filmes alkotásokkal. A nézettség is jó-
nak mondható Bábolnán, mely annak köszönhető, hogy 
a mozinak otthont adó Szabadidőközpont egy látogatott 
rendezvényhelyszín. Mint megtudtuk, a Mozgó Mozi újí-
tással is készül majd a jövőben, hiszen terveznek egy 
magyar filmes fesztivált: egy olyan napot, amikor csak 
hazai alkotásokat láthatnak a mozilátogatók az utazó 
filmvásznon. 

A Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 975 000 Ft 
összegű támogatásban részesült a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által 
megjelentetett "Civil szervezetek működési célú támo-
gatása 2016.” című pályázatán. Az egyesület a projekt 
megvalósításához 10% önrészt vállalt, melynek kereté-
ben tűzoltó felszerelések, mentőkötél, sugárcső kötél, 
tömlőtartó kötél, tűzcsapkulcs, nyomótömlő, tömlőfolt 
bilincs, valamint tűzoltó védőcsizma, hevederöv, védő-
kabát, nadrág, sapka kerültek beszerzésre.

Köszönettel tartozik Egyesületünk a pályázat megírá-
sa és benyújtása, elszámolása során nyújtott támogatá-
sáért a Produktív Iroda vezetőjének, Piller István Úrnak, 
Bábolna Város Önkormányzatának, valamint az Ácsi Ön-
kormányzat Tűzoltóparancsnokságnak!

Szakál Ferenc sk
elnök

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS 
2017. március 27. hétfő. a Bábolnai Közös Önkor-

mányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika 
és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági 
tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok szá-
mára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási 
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyúj-
tandó okmányok kitöltésében.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Március 12-én vasárnap 10.10 rózsafűzér
Nagyböjt 2. vasárnapja 10.45 szentmise
Március 19-én vasárnap 10.10 rózsafűzér
Nagyböjt 3. vasárnapja 10.45 szentmise
Március 26-án vasárnap 10.10 rózsafűzér
Nagyböjt 4. vasárnapja 10.45 szentmise
Április 2-án vasárnap 10.10 rózsafűzér
Nagyböjt 5. vasárnapja 10.45 szentmise

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

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 19. –   Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 26. –   Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS   2. –   Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS   9. –   Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 16. –   Húsvét Vasárnap (ÚRVACSORA) 11 óra
ÁPRILIS 17. –   Húsvét Hétfő 11 óra

Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405
                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 19. Vasárnap 15:00 óra
ÁPRILIS 02. Vasárnap 15:00 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész  - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

A Jogpontok egy Európai Uniós támogatással meg-
valósuló integrált és ingyenes jogsegélyszolgálat, ami 
2016 júliusától kezdte meg működését. Az országosan a 
konvergencia régiókban működő tanácsadás elsősorban 
a munka világának jogi kérdéseire fókuszál, jogterületei 
a munkajog, cégjog, adójog és társadalombiztosítás. 
Célja, a munkaerőpiaci szereplők jogszerű, jogkövető 
magatartásának erősítése.

A Közép-Dunántúli Régióban összesen 22 településen 
fogadják személyesen az ügyfeleket. Az elmúlt időszakban 
2304 ügyfél 2769 ügyben kereste fel az irodákat, többségük 
30 és 39 éves között. Az ügyfelek 54 százaléka nő. A kérde-
zők 34%-a szakközépiskolai, vagy szakiskolai végzettséggel 
rendelkezik. A kérdezők több mint a fele munkaviszonyban 
álló munkavállaló, témája a munkajog, azon belül is legin-
kább a munkaszerződés betartására vonatkozó kérdések. 
Közel 500-an társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolat-
ban tettek fel kérdést.

A megkeresések közel azonos arányban zárultak személy-
re szabott tanácsadással és általános tájékozódással, de 

több mint 100 ügyfél úgy vélte, hogy a kapott információk 
alapján jogi úton szeretné vitáját rendezni. 

 A személyes megkeresésen túl ingyenes telefonos zöld 
számon (06/80/ 77 88 00) mailes és online lehetőségen is 
igénybe vehető a jól képzett ügyvédek munkája, legyen az 
tanácsadás, felvilágosítás, vagy iratszerkesztés, okiratelem-
zés.

Az 573 millió forintos költségvetésű projekt kedvezménye-
zettje, megvalósítója a Közép-Dunántúli Régióban a Magyar 
Iparszövetség. A szolgáltatás népszerűsítésének érdekében 
a következő megvalósítási időszakban több mint 50 rendez-
vénnyel segítik a lakosság tájékoztatását.

A JogÁszNapokon nemcsak előadásokat hallgathatnak az 
érdeklődők a jogterületekkel, illetve az alternatív vitarende-
zési formákkal és lehetőségekkel kapcsolatban, de a kite-
lepüléseken tanácsot is kérhetnek személyes ügyükben az 
ügyvédektől.

A szolgáltatás 36 hónapos működési ideje alatt tervezet-
ten, nagyjából 16 ezer ügyfél 30 ezer kérdésére adnak vá-
laszt.

ELINDULT AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZRT. 
ONLINE ÜGYFÉLKAPCSOLATA!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. örömmel tájékoztatja Fo-
gyasztóit, hogy elindult online ügyfélkapcsolata.

Használatával bárhonnan, a nap 24 órájában, csupán né-
hány kattintással biztonságosan 
 rögzítheti mérőállását
 megtekintheti számláit, számlaegyenlegét
 bankkártyás fizetést indíthat
 számlamásolatot igényelhet
 időpontot foglalhat
 módosíthatja személyes adatait
 vagy akár e-számlára válthat!
Regisztráljon a https://edv.eforgalom.hu weboldalon és 

intézze ügyeit egyszerűbben, kényelmesebben és gyorsab-
ban!

Szívesebben intézné ügyeit okostelefonján?
Mostantól erre is megoldást kíná-

lunk, és az ingyenesen letölthető 
applikációnk segítségével köny-
nyedén megtalálja legnépszerűbb 
alkalmazásainkat.

INGYENES TANÁCSADÁSSAL SEGÍTI A JOGPONTSZOLGÁLTATÁS 
A MUNKA VILÁGÁNAK SZEREPLŐIT 

Programjainkról 
naprakész tájékoztatást kapnak,
fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.huwww.btv.hu
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Az Oroszlány elleni hazai győzelmet követően február 
4-én NB I-es tekézőink Szegvárra utaztak, ahol a hetedik he-
lyezett gyulai csapattal mérkőztek. Már az első körben sike-
rült két pont és 52 fa előnyt kiharcolni, amit a következő ver-
senyzők három pontra és 63 fára növeltek. A végjátékban is 
sikeresek voltak legényeink, így biztos, 58 fás különbséggel 
diadalmaskodtak idegenben. A Katona Péter, Jurics Gergő 
összeállítású ifjúsági csapat a pontokat tekintve döntetlenre 
hozta a találkozót, ám 10-zel több fát dobtak, így ők kapták 
a plusz két pontot, ami idegenbeli győzelmet ért. Gyulai SE 
– Bábolna SE 2:6 (3078:3136) ifi 1:3 (898:908).

A Győr megyei területi bajnokságban szereplő „B” csapat 
február 3-án a Hánta ellen szerepelt szintén idegenben. A 
játékosok váltakozó teljesítménye szoros mérkőzést hozott. 
A csapatpontokat számolva döntetlennel zártak az ellenfe-
lek, ám ezúttal a hazaiak kapták a két plusz pontot a több 
dobott fára, így a végső győzelmet is ők könyvelhették el. 
Jobb Dáma SE – Bábolna SE/B 5:3.

Egy hét szünet következett ezután az 
összes bajnoki csoportban. Ekkor a fi-
ataloké volt a terep. Február 9-11 kö-
zött Bábolnán került megrendezésre a 
Komárom-Esztergom megyei Iskola-
bajnokság. Fiataljaink remekül szere-
peltek, hiszen mindhárom helyi részt-
vevő éremnek örülhetett. Az amatőr 
lányok (nem igazolt) versenyének „B” 
korcsoportjában Pintér Dominika 232 
fás teljesítménnyel az első helyet sze-
rezte meg, míg Istenes Hanna 221 fá-
val a második helyen végzett. Morvai 
Dániel éremért szállt harcba az igazolt 
„B” kategóriában. Tudásának és a vá-
rakozásoknak megfelelően teljesített, 
258 fával az első helyet tudhatja ma-
gáénak. A bajnoki szezon folytatásá-
ban az NB I-es tekecsapat február 19-

én a Szank otthonába, Kunfehértóra látogatott. A táblázat 
10. helyét elfoglaló hazaiak ellen tekéseink még idegenben 
is komoly eséllyel léptek pályára, hiszen a mieink a 4. hely-
ről várták a találkozót. A sportban azonban időnként borul 
a papírforma, ez így történt a Szank ellen is. Hiába dobtak 
játékosaink 500 fölötti fákat, a vendéglátók még ezen is túl-
tettek, eddigi legjobb eredményükkel sikerült otthon tarta-
ni a két pontot. Az ifjúsági játékosok – Jurics Gergő, Katona 
Péter és Szász László – viszont egyértelmű győzelmet arat-
tak. Szanki OBSE – Bábolna SE 6:2 (3235:3160), ifi 0:4 
(891:963).

A „B” csapat ugyanezen a hétvégén Károlyházára látoga-
tott. Ez a forduló nekik sem kedvezett, ők is vereséggel tér-
tek haza. Károlyháza – Bábolna SE/B 5:3.

Február utolsó hétvégéjén végre a hazai pálya előnyét él-
vezhették tekecsapataink. Az NB I-es gárda a Cegléd együt-
tesét fogadta. A vendégek a tabellán egy hellyel előrébb he-
lyezkedtek el a mieinknél és a pontok különbsége is egy 
volt – igaz, hogy a ceglédiek egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszottak. A korábbi egymás ellen elért eredmények a mi-
eink győzelmét vetíthették előre, ám az alföldi gárda ezúttal 
sokkal jobb teljesítményt nyújtott. A hazai játékosok közül 
mindössze Balom Sándor tudott kiemelkedőt nyújtani, mel-
lette Körmendi Imre és Burián Dávid is hiába dobott bőven 
500 fa felett, az ellenfél sokkal jobb volt. Az ifjúságiak hoz-
ták formájukat, ők az eddigi teljesítményük alapján joggal 
pályáznak a bajnoki címre. Bábolna SE – Ceglédi VSE 1:7 
(3146:3343), ifi 4:0 (1125:907).

A péntek este játszó „B” csapat nem kisebb ellenfelet fo-
gadott, mint a Tatabánya együttesét. A megyeszékhely gár-
dája legjobbjait hozta el a találkozóra, nyilvánvalóan győ-
zelmet reméltek. Ám csalódniuk kellett, hiszen a mieink két 
vesztett mérkőzést követően nyerésre kiéhezve léptek pá-
lyára. A csapatpontokat tekintve egyenlő eredmény szü-
letett, de legényeink 14 fával többet dobtak, így besöpör-
hették a két pontot. Bábolna SE/B – Tatabánya SC 5:3 
(2669:2655).

TEKE:  HULLÁMZÓ TELJESÍTMÉNYEK,
AZ IFJÚSÁGIAK BAJNOKESÉLYESEK

Balról jobbra: Pintér Dominika, Morvai Dániel, Istenes Hanna
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Megyei első osztályú felnőtt labdarúgócsapatunk Birta 
Gábor vezetőedzővel kezdte meg felkészülését a tavaszi 
szezonra, aki úgy gondolta, hogy a hosszan tartó hideg 
ellenére sem vonulnak terembe, hanem a sporttelep műfü-
ves pályáján tartják téli edzéseiket. A tavalyihoz hasonlóan 
idén is beneveztek az MLSZ megyei műfüves téli tornájá-
ba, mérkőzéseiken nem jártak sok sikerrel. Az edzéseket 
is kevés játékos látogatta, gyakorta az edző is hiányzott, 
ezért az egyesület vezetése a váltás mellett döntött. Nagy 
Lajos elnök és Tornyos Ferenc szakosztályvezető megkö-
szönte Birta Gábor eddigi munkáját, és Csongrádi Pétert 
bízták meg az együttes irányításával. A szakvezetés emi-
att némileg átszervezte az utánpótlás csapatok irányítását. 
Karvaj Ottó, aki eddig az U16-os és U19-es együttesek 
irányításában segédkezett, a felnőtteknél is besegít, de to-
vábbra is figyelemmel kíséri a kisebbekkel való munkát, 
ahol Fábián Dávid is komoly szerepet vállal.

Más örömteli változás is történt a csapaton belül. Visz-
szatért Komáromból Róth István, aki NB III-ban szerzett 
tapasztalatával és tehetségével remélhetőleg előremoz-
dítja majd a csapat teljesítményét. Ezenkívül Öcsi besegít 
majd az edzői munkába, az utánpótlás korosztálynál lesz 
majd tennivalója, konkrétan az U9-es és U11-es korosztály 
edzéseit irányítja.

Csongrádi Péter már dolgozott a felnőtt csapat élén, ak-
kor több-kevesebb sikerrel, most azonban teljesen más 
helyzet állt elő, a játékosok többsége az ő keze alatt tanult 
meg focizni. Korábban az ifjúsági gárda sok sikert elért já-
tékosai alkotják ma a felnőtt együttes magját, akikkel vár-
hatóan régi-új edzőjük jól szótért majd. 

Az új vezetőedző lapunknak elmondta, nagyra tartja Bir-
ta Gábor szakmai tevékenységét, az elmúlt néhány sze-
zonban kitűnően tudtak együttműködni. Gyakran kellett 
összehangolniuk az ifjúsági és a felnőtt csapat munkáját, 
melynek eredményeképpen ma már több saját nevelésű 
fiatal focista játszhat a nagyok közt. Kiemelte, a bábolnai 

gárda eddig ütőképes csapatnak számított a megyében, 
és ezt a tulajdonságát továbbra is szeretné megtartani. 
Úgy gondolja, a bajnokság végére az első hat helyezés 
valamelyikét el kell, hogy érjék. Ehhez a játékosok álló-
képességét kell elsősorban javítani, és technikailag kell 
fejlődést elérni.

Alig két héttel az edzőváltást követően Csongrádi Péter 
már élesben debütált a csapat élén, hiszen február 26-án 
már a megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonjának 
első mérkőzését játszották a Nyergesújfalu ellen idegen-
ben. A két együttes közt egy pont különbség volt a Bábol-
na javára, a mieink a 4. helyről várták a találkozót. A meccs 
hazai fölénnyel indult, az első félidőben legényeink nem 
tudtak formába lendülni. Ez az álmosság három nyerge-
si gólt eredményezett. A második játékrészben focistáink 
már tudták, mit kell tenniük, már-már fölényben játszottak, 
de az idő csupán két gólra volt elég. Nyergesújfalu SE – 
Bábolna SE 3:2.

Az U19-es csapat sem jeleskedett. A gól nélküli első fél-
idő után a hazaiak hatékonyabb támadójátékot produkál-
tak. Tulajdonképpen egyazon csatárjuk három kiugrásából 
három gólt értek el, amire ifistáink nem találták a választ. 
Nyergesújfalu SE U19 – Bábolna SE U19 3:0.
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Továbbra sem sikerült nyert mérkőzést játszani a 
Bőny-Szavill Consulting futsalcsapatának az NB I-es baj-
nokság alapszakaszában. Ráadásul a kupasorozat sem 
hozta meg azt a szereplést, mely egy kis gyógyírként szol-
gált volna az együttes számára, ezért Szabó Csaba, a klub 
elnöke a változás mellett döntött. A budapesti Kénoszt Fe-
renc edzőt a győri Lódi Tamásra váltotta, aki a hazai fut-
sal-történelem talán legkiemelkedőbb alakja. Aktív pálya-
futása során az ETO, majd a válogatott színeiben aratott 
felejthetetlen sikereket, de a csúcsot világválogatottsága 
jelenti. A bőnyi gárda felkészítésében már nem az alapsza-
kaszra, hanem a rájátszásra kell koncentrálnia, cél az NB 
I-ben maradás. Az új edző szerint sincs már esély, hogy a 
csapat az alapszakaszban a tabella magasabb fokára jus-
son. Mint mondta, a rájátszásig rendelkezésre álló időben 
meg kell ismernie a játékosok képességeit, ennek megfe-
lelően kell ütőképes taktikát kialakítania. Úgy érzi, a csa-
patnál annak ellenére kitűnő a hangulat, hogy az utolsó 
helyen állnak, de ez jó előjel a rájátszásban való hatékony 

szereplére. A bőnyiek két NB I-es utánpótlás csapata a 
vártnál jobban szerepel. Az U17-esek legutóbbi mérkőzé-
seiket ugyan elveszítették, de a hat csapatos bajnokság-
ban a 4. helyet foglalják el. Az U20-as együttes viszont az 
NB I. meglepetéscsapata. Le tudta győzni a listavezető 
ETO-t,  Veszprémben viszont minimális vereséget szenve-
dett, majd a Dunaferr otthonában győzedelmeskedett, vé-
gül hazai pályán határozott győzelmet aratott a zalaeger-
szegi gárda ellen. Ők már előreléptek a második helyre, 
rájuk megkülönböztetett figyelmet szentelnek már a na-
gyobb egyesületek. Szabó Csaba klubelnök úgy gondol-
ja, hogy az utánpótlás győzelmek részsikerek. Nem ülhet-
nek hanyatt dőlve, hanem tovább teszik a dolgukat, nem 
szabad, hogy elbízzák magukat. Legfontosabb elve, hogy 
az utánpótlás nevelésben nem az a fontos, hogy ma hol 
tartanak, hanem az, hogy hová szeretnének eljutni. Az 
U17-es csapat esetében ez a cél a 3. helyezés elérése, az 
U20-asoknál pedig a maximális teljesítményre való törek-
vés, hiszen ők már felnőtt együttes kapujában állnak.
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A labdarúgó szövetség megyei igazgatóságának után-
pótlás csapatai számára kiírt téli teremlabdarúgó tornák 
selejtezői közül február 4-én az U15-ös korosztály „D” 
csoportjának mérkőzéseit játszották sportcsarnokunkban. 
A BSE kissé foghíjas serdülő gárdája kitűnően kezdett, 
hiszen első találkozójukon 3:2 arányban verték a Vértes-
somló együttesét, majd 5:2-es vereséget szenvedtek a 
Komárom csapatától, végül 3:2-re legyőzték az etei le-
génységet. Ezzel ugyanannyi pontot szereztek, mint a 
komáromiak, de az ő gólkülönbségük jobb volt, ráadásul 
az egymás ellen elért eredmény is a dunapartiakat rang-

sorolta az első helyre, így ők jutottak a február 18-i szintén 
Bábolnán rendezett döntőbe, melyet aztán meg is nyertek.

A hölgyek U18-as korosztályában is érdekeltek voltunk. 
A Kiss László által irányított bábolnai-szendi vegyes csapat 
február 12-én Tarjánban vívta mérkőzéseit. Az első körben 
döntetlent értek el a Környe ellen, majd a Vértessomló gár-
dájától kikaptak. A helyosztókkal folytatták a küzdelmeket, 
a bábolnai gárda a 3-4. helyért mérkőzhetett a Tata együt-
tese ellen. A meglepetés siker sajnos elmaradt, lányaink 
6:1 arányú vereségükkel a 4. helyen végeztek.

TÉLI TEREMLABDARÚGÓ TORNÁKTÉLI TEREMLABDARÚGÓ TORNÁK
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FARSANGI FOCIKUPA TÖBB KOROSZTÁLYBANFARSANGI FOCIKUPA TÖBB KOROSZTÁLYBAN
Farsangi focitornára invitálta a 7, 9 és 11 éves labdarú-

gó palántákat Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka 
február 3-án. Bőny, Tárkány és Bábolna fiataljai, mintegy 
kilencven gyerkőc rúgta a bőrt fáradhatatlanul ezen a vi-
dám sportos délutánon.

A legkisebbek, az ovis focisták kezdték a játékot, kiska-
pura, félpályán hajtottak a gólokért. Őket elsősorban a já-
ték, a mozgás öröme motiválja, de már ébredezik bennük 
a versenyszellem. Ebben a korosztályban a két bábolnai 
csapat brillírozott ellenfeleikkel szemben. A 9 és 11 évesek 
már nagypályán, kézilabda méretű kapura fociztak. Öröm-
teli, hogy településünkön a gyermekek körében olyan 
népszerű a labdarúgás, hogy itt is két csapattal indulhatott 
Bábolna. 

Szilágyi Ágnes, a rendezvény szervezője lapunk számá-
ra elmondta, helyezéseket ezen a tornán nem osztottak 
ki éppen azért, hogy csak a játék és annak öröme kapjon 
főszerepet. Jutalmul minden focista emléklapot kapott, 
ami emlékezteti őket labdarúgó pályafutásuk kezdetére. 

Ági néni farsangi finomsággal is kedveskedett a résztve-
vőknek, a kis focisták fánkkal a hasukban távozhattak.

Miután ilyen sok gyermek foglalkozik labdarúgással vá-
rosunkban, ezért egy helyi vállalkozás, a Berton Autó Kft. 
felszerelést: mezeket és lábszárvédőket ajándékozott az 
apróságoknak.


