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NYOMATÉKOSÍTOTTÁK A TESTVÉRTELEPÜLÉSI 
BARÁTSÁGOT

– Bábolna és Hidaskürt vezetői szerződést írtak alá –

A Himnuszt követően a vendégeket dr. Horváth Klára 
polgármester köszöntötte, majd Popovics György megye-
gyűlési elnök, a testvértelepülési kapcsolat ötletgazdája és 
gondozója szólt a jelenlévőkhöz, aki a kapcsolat létrejötté-
nek körülményeiről, előzményeiről beszélt.

– A szerződéskötést megelőzően részt vettem a hidas-
kürti kitelepítettek megemlékezésén, akkor merült fel a 
testvértelepülési kapcsolat lehetősége. Számukra ez a le-
hetőség vonzó volt, és gyorsan kopogtattak az ajtónkon 
akkoriban, mesélte az előzményeket Popovics György me-
gyegyűlési elnök, aki hidaskürti származásáról is vallott.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a 
nemzeti ünnep szellemiségében elsősorban a jelenlévő 
gyermekönkormányzatok képviselőit szólította meg már-
cius 15-e mának szóló üzenetével.

– Nem keresünk mást 1848 óta, csak ami minket, ma-
gyarokat összeköt – hangzott el az országgyűlési képvise-
lő beszédében.

Húsz évvel ezelőtt Hidaskürt polgármestere, Rozsár Ti-
bor és Bábolna polgármestere: Kovács József írták alá az 
együttműködést szolgáló szerződést. Rozsár Tibor nem-
régiben elhunyt, tiszteletére a jelenlévők egy perces né-
ma felállással adóztak. Kovács József, egykori bábolnai 
polgármester pedig levélben üzent a hidaskürti barátok-

nak. Levelét Veresné Szkocsek Mária alpolgármester ol-
vasta fel. 

Dr. Horváth Klára a települések civil irányaiban megerő-
södött barátságokat is kiemelte beszédében, megszólítva 
a bábolnai ifjúságot, akik a két évtizedes kapcsolat továb-
bi éltetői lesznek a jövőben. 

Rozsár Tibor és Dr. Horváth Klára ünnepélyes szerző-
dés aláírását követően a gyermekönkormányzatok vezetői 
is aláírták az együttműködés szándékát kifejező okmányt. 

A két település vezetőjétől megtudtuk, hogy gyümölcsö-
ző számukra a kapcsolat, amit önkormányzati és civil szín-
téren is ápolni kívánnak a jövőben is. A bábolnai városve-
zető is beszélt a körvonalazódó lehetőségekről, melyek-
ben Hidaskürt és Bábolna partnerségben vehet részt.

– Négy ország részvételével lehet Bábolna is részese 
egy ERASMUS-pályázatnak, Ismerd meg önmagad, is-
merd meg társaidat címmel, mely projektben finn, dán, hi-
daskürti és a bábolnai diákok együttesen dolgoznak majd. 
A testvértelepülési kapcsolat szélesítését, a települések: 
Bábolna és Hidaskürt helytörténeti gyűjteményeinek gya-
rapítását, közös kulturális események megszervezését is 
szolgálhatja egy Bethlen-alap segítségével bonyolítható 
kezdeményezés, melyről a két település vezetői a találko-
zás alkalmával már tárgyaltak, részletezte a testvérvárosi 
lehetőségeket dr. Horváth Klára. 

A két település nyelvi problémák nélkül ápolhatja a ba-
rátságot, mely óvodáskorúak, fiatalok és szépkorúak szá-
mára egyaránt kiváló lehetőség. 

– Hidaskürt egy közepes méretű település Szlovákia dé-
li részén, Galánta járásban, mintegy 1600 lakossal, me-
sélte településéről ifj. Rozsár Tibor, aki 2014 óta polgár-
mester, és reménnyel teli beszélt olyan határon túl nyú-
ló együttműködéseket támogató pályázati lehetőségekről, 
amit mindkét település javára, együttesen  aknázhatnak ki. 

– Újraélesztenénk Hidaskürtön a Nóta-estet november-
ben. Amennyiben igyekezetünket siker koronázná, akkor 
az eseményt együttes szervezésben bonyolítanánk le, ma-
gyarázta ifj. Rozsár Tibor, aki városunkra példaként tekint.

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön szerződéskötéssel erősítették meg húsz éve fennálló testvértelepülési 
kapcsolatát Bábolna és a felvidéki Hidaskürt. Az ünnepélyes szerződés aláírásra ünnepi testületi ülésen a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében került sor. Az ünnepségen a két település polgármesterén túl részt vettek a bá-
bolnai intémények és az önkormányzat vezetői, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Popo-
vics György megyegyűlési elnök.

Március 15-én volt húsz éve, hogy Hidaskürttel testvérvárosi kapcsolatot létesített Bábolna. Az ausztriai Si-
eghartskirchennel is jubileumi a viszony, hiszen ez az együttműködés immár 25 esztendős. Májusban várható-
an az osztrák kapcsolat feltételrendszerét is újratárgyalják a felek. Ugyancsak májusban kerül középpontba a 
finn barátság, mely egy viszonylag fiatal kapcsolat városunk életében. A bábolnai önkormányzat küldöttsége 
egy nemzetközi konferencián vesz részt májusban Finnországban, ahova a Cseperedők Néptáncegyüttes is 
eljut és bemutatkozik több alkalommal. Heksinkiben a Finn-Magyar Kulturális Intézetbe is ellátogatnak a má-
jusi találkozó alkalmával. A negyedik testvérkapcsolat Dániával köti össze Bábolnát, ez a legrégebbi kapcso-
lat. Augusztusban várhatóan ide is ellátogat a bábolnai küldöttség, az utazás során nyolc bábolnai fiatal lehet 
részese egy ifjúsági találkozónak. Körvonalazódik egy franciaországi kapcsolat is, mely a történelmi városo-
kat köti egybe. A következő – francia kapcsolatot megalapozó – találkozó Máltán lesz.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Határozatképesen ült Bábolna vá-

ros képviselő-testülete a tárgyaló-
asztalhoz március 30-án rendes tes-
tületi ülése alkalmával. 

Az első napirendi pontban összefog-
lalók hangzottak el az elmúlt időszak 
fontosabb eseményeiről, a lejárt határ-
idejű határozatokról és a bizottság ál-
tal hozott, napirendi pontot nem érintő 
témákról. Mint elhangzott: újabb civil 
szervezeteket támogatott a képvise-
lő-testület, így többek között a Bábol-
nai Általános Iskola gyermeknapi ren-
dezvényéhez mindösszesen 300.000 
Ft támogatást nyújtottak a képviselők 
az Iskolánkért Alapítványon keresztül. 
Az Akácfa és a Hársfa utca közvilágí-
tásra beérkezett ajánlatok közül a leg-
kedvezőbbet: a Boretta Bt. árajánlatát 
fogadta el a testület, mely alapján ha-
marosan kiépítésre kerülhet az érintett 
szakaszon a közvilágítás. A közvilágí-
tási hálózat üzemeltetési feladatait is 
tárgyalta a testület, valamint felmerült 
az önkormányzat tulajdonában álló 
épületek tekintetében az energiaha-
tékonyság mérésének szükségessé-
ge. Ez az intézkedés tizenhét épületet 
érint. A tervek szerint az önkormányzat 
az érintett épületekről felmérést készít-
tet, majd rangsorolja azokat különböző 
energetikai szempontok alapján. 

Az ülés menetében közterület-hasz-
nálati kérelmekkel is foglalkozott a 
grémium, valamint az Akácfa utcában 
telepítendő kőrisfa csemete sorra vo-
natkozó árajánlatokat bírálta el a testü-
let. Ugyanebben az utcában az önkor-
mányzat telkein van egy olyan árok is, 
melyet most eladás miatt betemetnek, 
hangzott el az ülés során. 

A beszámolók sorát elsőként az or-
vosi körzetek létrehozásáról szóló 
rendelet felülvizsgálata követte, mely 
változással nem jár, csak a rendeletet 
kellett hatályosítani. Ezután szolgálta-
tási önköltségek megállapítására ke-
rült sor, valamint a szociális rendelet 
módosítására, melyben magasabb 
összegben állapították meg a támoga-
tás határát, így többen igénybe tudják 
venni a kedvezményes étkezést, illetve 
egyéb kedvezményeket. A bölcsődé-
ben 4470 Ft a szolgáltatási önköltség, 

mely térítési díjat továbbra sem kell kifi-
zetni. Megállapításra kerültek az Idő-
sek Klubjában fizetendő térítési díjak 
is, így a szociális étkezés térítési díját 
850 forintban állapította meg a képvi-
selő-testület, melynek házhozszállítási 
díja 100 forint. A nappali ellátást nyújtó 
Idősek Klubja intézményi térítési díjait 
is megfogalmazták, ennek értelmében, 
az itt nyújtott étkezésért naponta 70 fo-
rintot kell fizetni. A házi segítségnyújtás 
térítési díját továbbra is 300 FT/órában 
állapította meg a grémium. Ezeket az 
előterjesztett tételeket a testület egy-
hangúlag elfogadta. 

Az ülés folytatásában beszámolt 
tavaly végzett munkájáról és tevé-
kenységéről a Komárom és Környéke 
Önkormányzati Társulás. A központi 
ügyelet, a belső ellenőrzés, a házi se-
gítségnyújtás, a jelzőrendszeres se-
gítségnyújtás valamint az eb-befogás 
témájában, emellett társulási megálla-
podás módosítására is sor került. 

Elfogadta a testület a Bábolnai Gyer-
mek és Ifjúsági Önkormányzat múlt 
évet átfogó beszámolóját, illetve az idei 
esztendőre vonatkozó költségvetésü-
ket is támogatták a képviselők. 

A grémium foglalkozott a Kukorica 
fesztivál étkeztetésére irányuló pályá-
zatával, melyet az ülés során megfo-
galmazott a grémium. 

Szó esett az önkormányzat tulajdo-
nában lévő kommunális traktor cseré-
jéről, illetve új traktor beszerzéséről, 
mely témában az árajánlatokat is elbí-
rálták. Három ajánlattevő cég közül az 
IKR nyújtotta be a legkedvezőbbet, így 
a meglévő traktor beszámítása mellett 
kb.6,6 millió forintba kerül majd az új 
eszköz, melynek használata és szer-
vizmunkálatai is sokkal egyszerűbbek 
lesznek a korábbinál. 

Következő napirendi pontban a tes-
tület tárgyalt a Gördülő Fejlesztési Terv 
kapcsán, melyet minden évben a be-
ruházások és a felújítások tekintetében 
egyaránt el kell fogadnia a grémium-
nak 15 évre vonatkozóan, így most 
2017-től 2032-ig állapították meg a 
tervet.

Szóba került a témák közt a városi 
főépítész alkalmazásának tárgya is, 

mellyel újabb kötelezettségnek tesz 
eleget a testület, hiszen minden ön-
kormányzatnak főépítészt kell alkal-
maznia, akinek segítségével az önkor-
mányzatok kötelesek őszre a település 
arculati kézikönyvét elkészíttetni. Ez az 
arculati kézikönyv tartalmában a tele-
pülés jellegét, a településre vonatkozó 
építési szabályokat, az épületek színe-
it, formavilágát, a tetők hajlásszögét és 
egyéb építészeti kritériumokat fogal-
maz meg. A főépítész személyét még 
keresi a testület. 

Két telekvásárlási kérelemmel is fog-
lalkozott a testület, mindkettő az Akác-
fa utcában található. Megvásárlásukat 
egyhangúlag támogatták a képviselők.

Ugyancsak egyhangú szavazás mel-
lett Bábolna névhasználati kérelmet 
adtak ki, a Bábolna Nemzeti Ménesbir-
tok ügyvezetőjének megkeresésére. A 
Bábolna elnevezést egy alapítás előtt 
álló lovaskör használná, melyhez a 
grémium hozzájárulása is szükséges.

 Egyebek napirendi pontban ingye-
nes területhasználati kérelemre vonat-
kozó előterjesztés került a képviselők 
asztalára. A kérelmező a Jogpont szol-
gálat, mely jogsegélynyújtással fog-
lalkozó civil szerveződés. A szolgálat 
elérhető a családsegítő berkeiben, de 
miután május 16-án kitelepülés formá-
jában egész napos utcai jogsegélyt 
szeretnének nyújtani, így az önkor-
mányzat hozzájárulását is kérték. A 
grémium az igényelt területet ingyene-
sen biztosította, hiszen a jogpont ked-
vezményezettjei a bábolnai lakosok.

Zárt ülés formájában folytatta a tes-
tület munkáját. Az ülés zárszavaként 
a Bábolna Város Könyvtár, Művelődé-
si és Sportközpont intézményvezetői 
állás pályázatainak elbírálására került 
sor. Egyhangú szavazás mellett Török 
Sándor – aki február óta megbízott ve-
zetőként látja el a feladatot – megkapta 
kinevezését. 

Április végén ismét górcső alá ke-
rülnek a város ügyei. A következő 
testületi ülés témái közt említhető: az 
építendő szolgálati lakások közbeszer-
zési pályázatának kiírása, a belső elle-
nőrzési jelentés tárgya, valamint a BTV 
Nonprofit Kft. beszámolója. 
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HATVAN ÉVE SZERETETBEN
Hatvan esztendeje kötött – életre szóló – házasságot 

Soós Istvánné született Horák Ilona és Soós István. 1957. 
március 23-án fogadtak egymásnak tiszta lelkülettel örök 
hűséget. Hűségük és egymás iránti szeretetük szép aján-
déka volt gyémántlakodalmuk napja, amikor hatvan év el-
teltével a családtagok körében ünnepelhették a kivételes 
évfordulót. Az ünnepélyes fogadalomtételre március 25-én 
a polgármesteri hivatal dísztermében került sor, amikor dr. 
Horváth Klára polgármester előtt jelentették ki ismét a már 
hatvan éve boldogító igent.

A polgármester jelenlétében a jubiláló házaspár és tanú-
ik az emlékkönyvet is aláírták, a szertartás az ünnepélyes 
gyűrűcserével folytatódott, melyben már a dédunoka közre-
működött. A városvezető a házastársak életútját is felidézte, 
beszélt kitartó szeretetükről, mely minden nehézségen át-
segítette őket, majd a gratulációk sorát fogadták a családi 
körből.

,, …60 éve ketten együtt indultak el az ismeretlen, rögös 
utakkal tarkított nagybetűs életbe. Együtt a sok-sok fela-
datot és megpróbáltatást akkor még nem ismerő életbe. 
Házasságukban a fő célt mindketten elérték: a munka és 
a család szeretete betöltötte életüket, és ez boldoggá tette 
házasságukat…” 

Soós Istvánné elmondta, egykoron hetente táncos mulat-
ságba jártak, úgy nevezték a várt alkalmakat, hogy cuháré. 
Beleszeretett a harmónikásba… A három évig tartó kato-
naidőkben is megvárta szerelmét, és a szükséges vagyon 
összegyűjtéséhez szükséges újabb három esztendőt is 
türelemmel kivárták. A szerelem összetartotta őket. Házas-
ságuk szép példa családi körükben. Egy lányuk született, 
azóta unokák (Zsolti, Zita és Anna) és dédunoka (Marcell) 
szépítik közös életüket. Napjainkban az otthon nyugalmá-
ban telnek a hétköznapok, amit a várt dédunoka tehet csak 
még boldogabbá.

A városvezető hatvan szál virágból álló csokorral és egy 
emléklappal igyekezett emlékezetessé tenni a gyémántla-
kodalom eseményét a hivatalos szertartáson.

Nemzeti Imádságunkkal vette kezdetét az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett városi 
megemlékezés március 15-én a Szabadidőközpontban. Az 
ünnepséget Veresné Szkocsek Mária alpolgármester konfe-
rálta, aki a megemlékezők körében köszönthette Hidaskürt 
küldötteit. A megemlékezés szónoka, dr. Veres Zoltán, Ko-
márom-Esztergom megye jegyzője ünnepi beszédében ko-
runk polgárainak is üzent a szabadság fogalmáról, melynek 
egykori 1848-as követelményeiről beszélt. A 12 pontban 
megfogalmazott elvárásokról, melyet forrongón követelt a 
márciusi ifjúság. Köztudott, hogy 1848 eggyé kovácsolta 
az újkori magyar társadalmat. Eltűntek az évszázados vá-
laszfalak, melyek embert embertől elválasztottak, és a tár-
sadalmi változások reményében a szabadság zászlaja alá 
vonzották az ország polgárainak többségét: nemeseket, a 
városi polgárságot, a jobbágyokat, a zsellérséget, magya-
rokat és a többi nemzet, nemzetiség képviselőit egyaránt.

,,A szabadság nem ajándék, nincs felelősség nélkül“ – 
összegzett beszédében dr. Veres Zoltán, az ünnepi meg-
emlékezés szónoka, aki a szabadságharc szellemiségét 
idézve körülírta napjaink emberének szóló üzenetét: a re-
formkor  fiai megtették azt, amit a kor szelleme elvárt tőlük, 
ezért olyan maradandó és szívmelengető ünnepünk márci-
us 15-e. A reformkor nagy nemzedékének elhivatottsága, 
tettereje olyan példa, ami erőt adhat nekünk is saját jövőnk 
megfogalmazására.

A megemlékezés folytatásában az Anonim Drámacsoport 
adott műsort.

A hagyományok szerint a város emlékhelyein is megemlé-
kezést tart a város vezetése, ez most sem volt másképpen. 
A régi temetőben a Cseperedők Néptáncegyüttes tagjainak 

dalcsokrát hallgatták a megemlékezés résztvevői, majd ko-
szorúzás vette kezdetét. Az egybegyűltek átvonultak a Hősi 
kapuhoz, ahol a szabadságharc hőseinek tiszteletére elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit. Az emlékező közösség a 
Bábolnai csata emlékművénél is koszorúzott, és főhajtással 
emlékeztek a magyar nemzet hőseire.

AZ ÓVODÁSOK A KOSSUTH NÓTÁT ÉNEKELTÉK
A Százszorszép Óvodában sem felejtették el március 15-e 

mának szóló üzenetét átadni a legkisebbek számára, pedig 
a szabadságharc eseményeit megfogalmazni nem egysze-
rű vállalkozás ennek a korosztálynak. Ahogy a magyar nép-
szokásokat, néphagyományokat is megismerteik a kicsik-
kel, úgy a nemzeti ünnepeket is igyekeznek méltó módon 
megünnepelni a gyerekek körében. Március 14-én a Hősi 
kapuhoz látogattak az óvodai csoportok, ahol kokárdával a 
szívükön énekelték a magyar szabadságot üdvözítő tobor-
zó dalt, a Kossuth nótát.

,,… A SZABADSÁG NEM AJÁNDÉK …’’
1848 összekovácsolta az újkori magyar társadalmat
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A Komárom-Esztergom Megyei Fog-
lalkoztatási Paktum célkitűzéseit, fel-
adatait és várható eredményeit Hend-
rik Krisztina partnerségi koordinátor 
mutatta be a bábolnai cégek képvise-
lőinek március 22-én a kaszinó épü-
letében. A megjelent vállalkozókat dr. 
Horváth Klára polgármester köszöntöt-
te, a résztvevők közt jelen volt Popo-
vics György megyegyűlési elnök, aki 
a foglalkoztatási fórum és az irányító 
csoport elnöke. Az előadó vetítettképes 
előadásában elhangzott: megyénkben 
az országos adatokhoz képest jóval 
alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, 
és inkább munkaerőhiánnyal kell szá-
molni, ennek ellenére még mindig 
akadnak olyan álláskeresők, akik tartó-
san nem tudnak elhelyezkedni a mun-
kaerőpiacon. Megyénk foglalkoztatási 

nehézségeinek feltárása is szerepel a 
paktum működését célzó megfogal-
mazások között. 

Hendrik Krisztina partnerségi ko-
ordinátor elmondta, mintegy öt évvel 
ezelőtti foglalkoztatási helyzet teljesen 
más volt Magyarországon, akkoriban 
10-11 százalékos volt a munkanélküli-
ségi ráta, de számos tudatos központi 
intézkedéssorozat történt a foglalkoz-
tatás elősegítésére. Megyénkben je-
lenleg 3,5 százalékos a munkanélkü-
liségi adat. A gazdaság szereplőinek 
újfajta kihívást jelent, hogy a megfelelő 
munkaerőt megtalálják. A foglalkozta-
tási paktum révén a hátrányos helyzetű 
emberek is munkához juthatnak, akik 
eddig nem tudtak munkába állni. 

Az együttműködés fontos hozadéka 
az is, hogy tavaly októberben elkészült 

megyénk középtávú foglalkoztatási 
stratégiája, valamint hogy több mint 
300 millió forintos összegű pályázati 
forrásból valósulhatnak meg a gazda-
ságfejlesztést szorgalmazó stratégiai 
célkitűzések.

Az önkormányzatok is új szerepkör-
be kerültek. Bábolna is elkötelezett 
abban, hogy a helyi gazdasági társa-
ságokkal együttműködjön, ezért már 
korábban gazdasági fórumot hívott 
életre a zökkenőmentes információá-
ramlás érdekében. A városok önkor-
mányzatai hidat képeznek a paktum és 
az álláskeresők között, fogalmazott a 
partnerségi koordinátor.

A helyi vállalkozások is üdvözölték 
a párbeszédet, az összejövetelen a 
cégek képviselői kérdezhettek, tájéko-
zódhattak a paktum lehetőségeiről, és 
egyéni igényeiket is bemutathatták. A 
partnerségi koordinátor előrevetítette: 
a paktum célja, hogy egy következő 
pályázati ciklusban is eredményesen 
pályázzon, mely további forrást jelent-
het majd a három járásnak. A most fel-
kínált lehetőséggel a vállalkozók egy 
könnyített adminisztrációs folyamattal 
juthatnak forráshoz.

PÁRBESZÉD INDULT A FOGLALKOZTATÓK TÁMOGATÁSÁRA

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS 
2017. április 24-én hétfőn  a Bábolnai Közös Önkor-

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

MÁRCIUS 15-I HATÁLLYAL DANDÁRTÁBORNOKKÁ NEVEZTÉK KI 
A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYT

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a belügy-
miniszter javaslatára március 15-i hatállyal kinevezte rendőr 
dandártábornokká Farkas Gábor r. ezredest, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitá-
nyát.

Az ünnepséget követően a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjét helyettesei várták és köszön-
tötték.

A dandártábornokká kinevezett Farkas Gábor bábolnai szár-
mazású, szülei mai is településünkön élnek. 2013. október 1-je 
óta irányítja a megyei rendőrfőkapitányságot.

ÁPRILISI EGÉSZSÉGNAPOK 
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

április 11.:  Húsvét egészségesen
április 18.:  A meditáció pozitív 
            hatásai
április 25.:  Talpmasszázs

A megyei foglalkoztatási paktum 2016 őszén alakult meg 31 szer-
vezet együttműködésével. A foglalkoztatási paktum célja az informá-
cióáramlás és az együttműködés, mely a helyi igényekre alapozva 
kialakítja azokat a képzéseket, amelyekre a helyi társaságok, foglal-
koztatók körének szüksége van, de összpontosít ezen túlmenően a 
foglalkoztatás bővítésére is, arra, hogy a gazdasági társaságok és 
vállalkozások megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőre talál-
janak. 
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Haál Gábor 2016 szeptembere óta 
irányítja ügyvezető igazgatóként a 
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügye-
it. A lovas szakember elhivatott, hogy 
munkája a Ménesbirtok javára váljon 
megőrizve annak történelmi tradíció-
it, fejlesztve hatékonyságát, növelve 
eddigi világhírű elismertségét és nép-
szerűségét, emberséges, szakavatott 
kollektívát teremtve munkálkodik az 
irányítói székben.

– Tizenegy éves koromban nagy-
apám révén kerültem közel a lóhoz, 
mely egész eddigi életem során el-
kísért. Remélem, hogy a hátralévő 
életemben is ez már így marad. Ez 
egy szerelem, megszállottja lettem.  
Lovasként kezdtem, majd a középis-
kola után úgy döntöttem, hogy még 
akár a tanulás rovására is, de a lo-
vak mellett maradok. Kaposváron a 
lovasiskolában dolgoztam lovász-
ként, majd egy év után jelentkeztem 
a mezőgazdasági főiskolára és ál-
lattenyésztő mérnökként végeztem. 
Továbblépési lehetőségként elvé-
geztem a lótenyésztő szakmérnöki 
ágat, majd a testnevelési egyetemen 
szakedzői képesítést szereztem. A 
lovaglás mindvégig elkísért: 39 éves 
koromig versenyeztem. 1994-ben 
Kaposváron edzőként dolgoztam a 
Lovasakadémián, majd egy pályázat 
útján 1998-2004-ig voltam az intéz-
mény igazgatója. 2010-től négy éven 
át irányíthattam a fővárosi Kincsem 
parkot. Majd egy újabb fordulat után 
visszakerültem Kaposvárra, mint az 
agrárcentrum vezetője. Tavaly pedig 
megpályáztam a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok vezetői álláshelyét, ma-
gyarázta a mohácsi származású, de 
jelenleg Budapesten élő ügyvezető 
igazgató, aki korábban a Ménesbir-
tok Kft. felügyelőbizottságának tag-
jaként, valamint a lovastusa szakág 
elnökeként jól ismerte Bábolnát.

A szilvásváradi és a mezőhegyesi mé-
nesek mellett Bábolna rangos és törté-
nelmi tradícióiról, tenyésztői múltjáról 
elismert, híres intézmény vezetése fe-
lelősséget kíván. Az új vezető az irányí-
tást szolgálatnak tekinti. Az intézmény 

vezetési feladatain túl a Ménesbirtok 
munkatársainak is igyekszik meg-
teremteni a megfelelő, emberséges 
munkafeltételeket.  Eltökélt annak ér-
dekében, hogy a megkezdett munkát 
a megszokott jó minőségben folytas-
sa, a Ménesbirtok léte megalapozott 
és hatékony, eredményekben gazdag 
legyen. 

– Barátkozós típus vagyok, igyek-
szem mindenkivel jó kapcsolatot 
ápolni a munkatársak körében. Úgy 
gondolom, egy jó vezetőnek létele-
me, hogy olyan egészséges, kreatív 
emberekkel vegye magát körül, akik 
átgondoltan, támogató jelleggel pró-
bálják segíteni a munkáját. A mi el-
sődleges feladatunk a lótenyésztés, 
munkánk során a kapacitás bővítése 
a cél. Törekszünk a fiatalításra is, jó 
lehetőség, hogy helyben itt a lovasis-
kola, mellyel a lehető legszorosabb-
ra fűzném a kapcsolatot. Érdekünk 
és szerepünk is van abban, hogy 
nagyon jó szakemberek legyenek 
az ágazatban. Elkezdődött egy jó 
párbeszéd az intézménnyel, vannak 
elképzeléseink, melyeket folyamato-
san egyeztetünk az iskola vezetésé-
vel, magyarázta.

A lótenyésztés a célfeladata, hangsú-
lyozta Haál Gábor. Mint fogalmazott: 
az a dolguk, hogy a Shagya arab fajta 
sokoldalúságát, szépségét be tudják 

mutatni, és az ugyancsak általuk te-
nyészett arab és angol telivér fajták a 
versenypályán is – a világ élmezőnyé-
ben is – kiválóan teljesítsenek. Szerinte 
a világfajtákkal egyszerűbb a helyzet, a 
tenyésztés folyamata, a tenyészanyag 
beszerzése elérhetőbb, de a Shagya 
arab egy szűkebb populáció. 

– Bábolna küldetése, kiemelt feladta 
a lótenyésztés, ez a későbbiekben is 
így fog maradni, összegzett az igaz-
gató, aki a közelmúltban épült lovas-
pálya kapcsán is elégedetten szólt. 

– Úgy gondolom, a bábolnai az or-
szág egyik legjobb lovaspályája. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy 
sűrű a rendezvénynaptár, rengeteg 
a nevező. A versenyek tekintetében 
hangsúlyos a lovas-létesítmények 
színvonala, nekünk az a dolgunk, 
hogy a hozzánk érkező versenyzőket 
a lehető legjobb színvonalon szol-
gáljuk ki. Innovatív gondolkodással 
szeretnénk a négyévszakos lovaspá-
lya népszerűségét élénkíteni. 

A lovasiskola diákjaival, versenyzőivel 
a minőségi sport megteremtése a cél-
ja, mert véleménye szerint a sport kivá-
ló reklám, egy lehetséges megjelenési 
lehetőség a Ménesbirtok számára: a 
sporteredmények ugyanis a tenyésztői 
munkát is visszaigazolják.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ber-
keiben nemrégiben komoly fejleszté-
sek indultak, épületeket újítottak fel, 
jelenleg a fásítás, a parkosítás zajlik a 
kétszáz éves épületegyüttes környeze-
tében. 

– A nemzeti örökség védelme köte-
lességünk, a lehető legjobb formá-
ban kell megőriznünk az utókornak. 
A mai kornak megfelelően az épü-
letek funkcióit is meg kell tartanunk, 
magyarázta.

Az idegenforgalomban való szerepvál-
lalást is komolyan veszi az új vezető, 
aki az adottságok tükrében azon fára-
dozik, hogy az intézmény egy olyan 
mintagazdaság legyen, mely jól illesz-
kedik Bábolna város egységébe, a 
helyben működő vállalkozások sorába.

A MÉNESBIRTOK KÜLDETÉSE A MINŐSÉGI LÓTENYÉSZTÉS
Bemutatjuk az intézmény új igazgatóját
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Bábolna sportéletét mindig fontosnak és támogatásra 
érdemesnek tartotta és tartja a bábolnai önkormányzat. 
Az idei költségvetésben jelentős összeget különítettek 
el a városvezetők a  sportra, mondta el dr. Horváth Klára, 
a Bábolnai Televízió stúdiójában nemrégiben. 

- Nagyon fontos számunkra minden sporttevékenység. 
Jó látni, hogy az itt élők sétálnak, futnak, kerékpároznak, 
használják az épített és a szabadtéri sportlétesítményeket. 
Természetes, hogy a Bábolnai Sportegyesület működését is 
támogatja az önkormányzat. Éves szinten hatmillió forintos 
hozzájárulást tudunk biztosítani a különböző szakosztályok 
működéséhez (labdarúgás, női kézilabda, teke és a Mé-
nesbirtokon belül a lovaglás), illetve mindehhez 4,2 millió 
forint összegű TAO pályázati összeget adunk a sportpálya, 
a sportegyesület épületének megújításához, magyarázta dr. 
Horváth Klára polgármester, aki a város nevében kinyilvání-
totta: büszke a helyi sportolókra, többek közt Miskolczi Ju-
lianna Európa-bajnok sportlövőre, aki az olimpián is indult, 

vagy Bujáki Bálint íjász-tehetségre.  A városvezető a beszél-
getés során elismerően szólt a helyi szervezett sportéletről, 
a szakosztályok teljesítményeiről, eredményeiről, és a spor-
tos akciókban résztvevő bábolnai lakosokról. 

A bábolnai sport tehát a jövőben is fontos tényező lesz a 
városban. A lehetőségek köre is bővülni látszik, hiszen a vá-
rosi fejlesztések is a hasznos szabadidő eltöltését, a sportos 
megmozdulásokat is szolgálják, amennyiben például a jövő 
beruházására: a tanuszoda megépülésére gondolunk. Álla-
mi vállalással épülhet meg az említett tanuszoda a fürdő és 
a strand mellé, mondta el a polgármester, aki azt is elárulta, 
hogy több szülő jelezte már igényét egy úszószakosztály 
létrehozására is. Az úszás valóban új alternatíva lehet a te-
lepülés sportéletében, mely a létesítmény alapkövének leté-
telét követően akár meg is kezdhetné tevékenységét. Sok fi-
atal űzi az úszás sportágát is szép eredményekkel, mindezt 
a jövőben helyben is megtehetik majd, amennyiben a várt 
beruházásért tett lépések és intézkedések a megvalósítás  
szakaszába lépnek. 

A FELELŐS KUTYATARTÁS
A felelős kutyatartás szabályaira a szabálysértési, az állatvé-

delmi törvény, de a Polgári Törvénykönyv is tartalmaz rendelke-
zéseket. 

Az állatvédelmi törvény (1998. évi XXVIII. tv.) konkrétan ren-
delkezik arról, hogy az állat ürülékét az állattartó a közterület-
ről köteles eltávolítani, ennek elmulasztása esetén, az állattartó 
ugyanis pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési törvény sze-
rint, aki a felügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, illetve ott, vagy természeti és védett természeti te-
rületen vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi, vagy kóbo-
rolni hagyja, avagy szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közle-
kedési eszközön szállítja, szabálysértést követ el, csak úgy, mint 
aki játszótérre beengedi, illetőleg beviszi az ebet.

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületen az eb által vagy más 
állat által okozott szilárd hulladékot (ebürülék vagy egyéb) az 
ebtartó köteles eltávolítani. Ennek érdekében az állat tulajdono-
sa kutyaszettet vagy zacskót köteles magánál tartani és annak 
elhelyezéséről gondoskodni úgy, hogy az saját szemétgyűjtő 
edényben történjen. Erre nem veheti igénybe a közterületen 
felállított szemétgyűjtő edényeket. Olyan általános, mindenkire 
kötelező szabályokat határoz meg még az állatvédelmi törvény, 
hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az 
állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő 
életfeltételekről gondoskodni. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben 
kutyánk nem kimondottan szelíd természetű, avagy éppen olyan 
élettani helyzetben van, hogy szabadon engedése veszélyt je-
lenthet, úgy nyilvánvalóan kizárólag pórázon sétáltassuk, száj-
kosár pedig minden esetben legyen nálunk. Ennek elmulasztá-
sa esetére ugyanis a Polgári Törvénykönyvünk meghatározza, 
hogy aki állatot tart, felel azért a kárért, amelyet az állat másnak 
okoz. 

Bábolna Város Önkormányzata kéri a bábolnai kutyatartókat, 
hogy kedvenceik sétáltatásakor vegyék figyelembe ezeket a 
normákat, hogy lakókörnyezetünk szép maradjon, közterületen 
mások, illetve otthon a szomszédok nyugalmát ne zavarják, va-
lamint a testi épséget és egészséget a kutyák ne veszélyeztes-
senek.

 Bábolna Város Önkormányzata

A SPORT FONTOS A VÁROS ÉLETÉBEN

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bábolnán 

mozgó árusítást, szolgáltatást nyújtó cégek, vagy 
magánszemélyek részére a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal nem engedélyt ad munkájuk vég-
zésére, hanem tudomásul veszi, hogy bejelentik a 
településen végzett tevékenységüket.

A Hivatal által kiadott, a bejelentési kötelezettség 
teljesítéséről szóló igazolás nem jelenti azt, hogy a 
felkínált szolgáltatást a Hivatal ajánlásával végzi an-
nak nyújtója, vagy, hogy igénybe vételét bármilyen 
jogi szabályozó kötelezővé, vagy ajánlottá teszi a 
lakosság részére. 

Kocsis Gábor s.k.
jegyző 

HÁZTÁJIT MINDENKINEK
Rövid téli szünet után március 11-én ismét termelői 

portékákkal gazdagon megterített asztalok várták a 
bábolnaiakat, a visszatérő Termelői piac alkalmával. A 
vásár ezúttal is nagy sikert aratott, hiszen kitűnő minő-
ségű, természetes alapanyagokból készített terméke-
ket kaphatnak a vásárlók. 

 A legnépszerűbb produktumnak a húsáru és hús-
készítmények bizonyultak, nagy a kereslet a termelői 
mézre, de a különféle ínyenc sajtokra, vagy a minden-
napokhoz elengedhetetlen tojásra is bőven van igény. 
Habár a termékek valamivel drágábbak, mint a tömeg-
gyártásban készült bolti változataik, az egészség- és 
környezettudatos lakosok szívesen látogatnak ki a pi-
acra, és vásárolják az egészségesebb, háztáji porté-
kákat. Az árucikkek köre folyamatosan bővül, legköze-
lebb már facsemetéket, palántákat, gyümölcsöket, és 
zöldségeket is találhatnak az érdeklődők.

 A helyi, illetve környékbeli termelők szívesen járnak 
városunkba, már készülnek a következő, Sonkafeszti-
vállal egybekötött vásárra, melyre április 8-án kerül sor.
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Régi hagyományként szervez nyílt napokat a Százszor-
szép Óvoda, melyek során a szülők átfogó betekintést nyer-
hetnek csemetéjük óvodai mindennapjaiba. Homoki Judit 
óvodapedagógus elmondta, fontosnak tartják az intézmény 
és a szülők közötti kapcsolatot, hiszen a gyermeknevelés, 
az eredmények elérése a gondviselők és a pedagógusok 
közös érdeme. 

 Az óvoda mindennapjai mozgalmasan telnek, a heti prog-
ramokról a faliújságon nyújtanak tájékoztatást a szülőknek. 
A nyílt napok során az érdeklődők egy délelőttöt tölthetnek 
el gyermekük csoportjában, saját szemükkel láthatják az 
apróságok fejlődését, viselkedését. A programok mindig 
az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz kötődnek, legutóbb 
a március 15-i ünnep kapcsán ismerkedhettek meg a lovas 
huszárok életével. 

 Az óvoda csoportjai között vegyes és homogén csopor-
tok is találhatóak. Az előbbiről ugyan megoszlanak a véle-
mények, ám a tapasztalatok szerint az életkori különbségek 

inkább előnyösen hatnak az apróságokra: a kiscsoportosok 
rengeteget tanulhatnak idősebb társaiktól. 

 A szülők mosolyogva távoztak a játékos, bemutatkozós 
délelőttről, pozitív visszajelzések érkeztek, amelyek az óvo-
dai nevelés sikerességét bizonyítják.

ÓVODAI MINDENNAPOK 

 Régi népszokást elevenítettek fel városunk óvodásai, 
amikor kiszebáb égetéssel elűzték a telet, és vidám dalok-
kal, mondókákkal csalogatták a várva várt jó időt. 

 Homoki Judit óvodapedagógus lapunknak elmondta, a 
Százszorszép Óvodában nagy figyelmet fordítanak a régi 
néphagyományok megismerésére, illetve megőrzésére. 
Természetesen a farsangi időszakot lezáró téltemetés is 
ezek közé tartozik. 

A gyermekek saját kezűleg, újságpapírból készítették ki-
szebábjaikat, melyeket azután lelkesen dobtak a máglyá-
ra. A bábu a tradicionális népi ünnepeken a tél, a böjt és a 
betegségek megszemélyesítője volt, elégetésével nem csu-
pán a hideget, hanem a bút, bajokat szintúgy elűzték. Ovi-
saink készítés közben súgták bele bábjaikba titkos vágyai-
kat, mit kívánnak a tavasztól, a jövőtől. Miközben a lángok 
vidáman pattogtak a bábuk alatt, felcsendültek a tavaszváró 
dalocskák, majd közös tánccal zárult a téltemető mulatság.

BABABÖRZE

A Bábolnai Hölgyek Egylete március 18-án szervezte meg 
a tavasz-nyári időszakra tervezett bababörzét. A Szaba-

didőközpontban tartott családias hangulatú rendezvényen 
a szezonális babaruhák mellett játékokat, babafelszerelési 
és babaápolási kellékeket is találhattak az érdeklődők. 

 Ezúttal nyolc asztalnál árusíthatták kinőtt, vagy megunt 
ruhaneműiket, játékaikat az anyukák, a színes portékák 
nagy sikert arattak a vásárlók körében, akik nagyrészt szin-
tén az édesanyák közül kerültek ki. A szervezők a csöpp-
ségekre is gondoltak, játszósarokkal várták őket, ahol szí-
nezőkkel, mesekönyvekkel felhőtlenül szórakozhattak, míg 
szüleik zavartalanul vásárolhattak. Adománygyűjtő pontot is 
létrehoztak, a ruhákat, játékokat a Családsegítő Szolgálat 
és a védőnő segítségével juttatják el a megfelelő helyre.

 A bábolnai édesanyák az interneten is tartják a kapcsola-
tot, baba-mama adok-veszek csoportjuk sikerrel működik. 
Igazán összetartó közösség alakult ki az anyukák között, 
akik már tervezik a következő, őszi-téli szezonra a ruhatárt 
felkészítő bababörzét.

JER, JER KIKELET, SEPERD KI A HIDEGET!
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LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY
A lakossági felhasználóknak idén is lehetőségük van lo-

csolási kedvezmény igénybevételére. Ennek mértéke az 
elhasznált vízmennyiség után fizetendő szennyvízelvezetési 
díj 10%-a.

A kérelmet, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban 
is átvehető vagy az ÉDV Zrt. honlapjáról letölthető nyomtat-
ványon kell benyújtani személyesen az Ügyfélszolgálati Iro-
dákban, vagy postai úton a szolgáltató ÉDV Zrt. felé (2800 
Tatabánya, Sárberek 100.). 

A 10%-os kedvezmény, az igénylést követően, minden év 
május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban kerül el-
számolásra.

Feltételei:
– az igénylő főmérős felhasználónak minősül;
– rendelkezik írásos, mindkét fél által aláírt közszolgálta-

tási szerződéssel;
– nincs szennyvízdíj tartozása;
– az ingatlanon nincs locsolási vízmérő felszerelve;
– ingatlan területe nem haladja meg a 2.000 m2 és a rajta 

lévő házikert árutermelést még részben sem szolgál.
A feltételek maradéktalan teljesülése esetén, a felhaszná-

ló a kedvezményt
– locsolási időszakban, a hozzájárulás kiadásának nap-

jától,
– nem locsolási időszakban, a locsolási időszak kezdő 

napjától kapja meg.
Felhasználóváltozás esetén a locsolási kedvezményt újra 

kell igényelni.

ÁRAMSZÜNET
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívja Bábol-

na lakosságának figyelmét, hogy az áramhálózaton folya-
matos korszerűsítéseket hajt végre. A tervszerű beavatko-
zások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a 
vezetékek időszakos feszültségmentesítése.

2017. április 19-én 8:30 és 15 óra között Bábolnán 
áramszünet lesz az alábbi területeken:

–  Marek utca 1-21. és 2-22. szám,
–  Cserháti S. utca 2-22. és 1-23. szám,
–  Tessedik S. u. 1-25 és 2-24. szám,
–  Mező u. 1-25. és 2-24. szám,
–  Kossuth L. u. 2-22. és 1-43. szám, 
–  Szabadidő Központ,
–  Wesselényi M. utca 40.,
–  Mészáros u. 28-30-32-34. szám.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt az áramszol-
gáltató szíves megértésüket kéri!

A tervezett áramszünetekről a www.eon.hu weboldalon is 
tájékozódhatnak.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet, 
hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott 
áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött - a 
leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás 
előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 
helyileg illetékes régió telefonszámán teheti meg: Tatabá-
nyai régióközpont +36/34/513-802.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!
Az elmúlt 6 évben Bábolna Város Önkormányzata minden alkalommal részt 

vett a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” címen meghirdetett 
tavaszi akcióban. 2017-ben évszakot váltva, ősszel kerül megszervezésre Ma-
gyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciója, amivel idén a mozgalom a 
Nemzetközi Takarítási Világnaphoz csatlakozik.

Követve az elmúlt hat alkalmat, Önkormányzatunk a Föld Világnapjához 
kötődve, az idei évben is szemétszedési akciót hirdet annak érdekében, hogy 
mindenki részt vehessen szűkebb-tágabb környezetünk megtisztításában. A 
„Tavaszi nagytakarítás” kiterjed a város lakóutcáira, bevezető utak területé-
re és természetesen az iskola, óvoda kertjére, erdők és fásítások területeire.

Az idei szemétgyűjtési akcióra 
2017. április 20-án (csütörtökön) 8-15 óra között kerül sor. 
A „Tavaszi nagytakarítás” akció keretein belül minden résztvevő számára té-

rítésmentesen biztosítja Bábolna Város Önkormányzata a kesztyűt és a sze-
métgyűjtő zsákokat, és gondoskodunk az összegyűjtött szemét maradékta-
lan elszállításáról.

A jelentkezés egy egyszerű regisztrációhoz kötött, amely a honlapról letölt-
hető regisztrációs lap kitöltésével és a hivatalba történő visszaküldésével va-
lósul meg.

Csak annak tudunk védőeszközt és szemétgyűjtő zsákot biztosítani, aki ide-
jében, legkésőbb 2017. április 12-ig leadja a regisztrációs nyomtatványt.

Kérdés esetén Antos Zsófia 20/2848182, valamint Nagy Károly település-
gazda 30/98-68-287 tud bővebb információval szolgálni.

Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen környezetben élünk ma, 
és milyen környezetet örökölnek tőlünk utódaink!

PÁLYÁZATI 
HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

Bábolna Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 
a 2017. szeptember 8-9-én 

megrendezésre kerülő 

XIX. Kukorica Fesztivál 
rendezvénysátrában 
és annak öt méteres 

környezetében történő, 
meleg- és hidegkonyhai 
vendéglátói tevékenység 

ellátására.
A pályázati hirdetmény 

teljes szövege megtekinthető 
a Bábolnai Közös Önkormányzati

Hivatal hirdetőtábláján, 
illetve letölthető 

a www.babolna.hu honlapról.
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TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT 

F E L H Í V Á S
A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában 
működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a tisztelt szülőket, 
hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai 

beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2017. április 20. (csütörtök) 8-tól 19 óráig 
2017. április 21. (péntek) 8-tól 18 óráig 

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor 
be kell mutatni:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
vagy személyazonosító igazolványát

• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványt(lakcímkártyát)

• a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a 
Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsáj-
tott szakértői véleményt az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség eléréséről

• a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlá-
sáról valamint a szülő(k) személyazonosí-
tó igazolványát

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás ese-
tén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felül-
bírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai 
Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az eluta-
sító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. 
A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, en-
nek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal 
felé kell jelezni.

Vereckei Judit tankerületi igazgató

PETTKÓSOK LEHETNEK
Városunk lovasiskolájában február végén, illetve március 

elején felvételi elbeszélgetéssel egybekötött alkalmassági 
vizsgára várták azokat a diákokat, akik az intézményben kí-
vánják folytatni jövőbeni tanulmányaikat. 

 Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak-
képző Iskola és Kollégium igazgatója szerint csupán az 
érdemjegyek alapján nem lehetséges eldönteni egy-egy 
tanulóról, hogy valóban megtalálható-e benne a lovas hi-
vatás elsajátításához és gyakorlásához elengedhetetlen el-
hivatottság, ezért válik szükségessé a felvételi eljárás eme 
módja. A legfontosabb szempont, hogy a tanuló ne féljen 
a lótól, illetve rendelkezzen a szakmához nélkülözhetetlen 
fizikai állóképességgel. 

A túljelentkezés minden esztendőben általános jelenség 
az iskolában, idén 82 nyolcadikos jelentkezett az intéz-
ménybe, mely létszámból 56 diákot tudnak felvenni. A felvé-
teli elbeszélgetés során a hozott érdemjegyek bemutatása 
mellett a lovász hivatáshoz való hozzáállását, közösségi vi-
selkedését célzó kérdéseket is feltesznek a jelentkezőknek, 
így picit jobban megismerhetik a jövőbeli Pettkósokat. 

A beszélgetés után a jelöltek ellátogattak a Ménesudvar-
ba, ahol a lovakkal való kapcsolatfelvételt, a félelem hiányát 
vizsgálták. Többségében olyan diákok jelentkeznek, akik 
már rendelkeznek tapasztalattal a paripákkal kapcsolatban, 
ám a lovas múlt nem elengedhetetlen feltétele a jelentke-
zésnek. A szakmához szükséges fizikai állóképességüket 
is bizonyíthatták a tanulók, melyet a lovasiskola tornatermé-
ben teszteltek, hiszen a sok lovaglás jó erőnlétet igényel.

Az ideiglenes felvételi jegyzék már felkerült az iskola hon-
lapjára, a jelentkezés sikerességéről az elkövetkezendő he-
tekben kapnak értesítést a nebulók.

FÜRDŐ TÚRA
A bábolnai Idősek Klubjának programjait ebben 

az évben egy új elemmel szeretnénk színesíteni. 
Egynapos kirándulásokat szervezünk nem túl tá-
voli gyógyfürdőkbe. 

Első alkalommal Mosonmagyaróváron, a Bio 
Flexum Termál Gyógyfürdőben voltunk. Az idő-
járás kegyeibe fogadott minket, gyönyörű nap-
sütéses tavaszi idő volt. Aki ott volt, egy nagyon 
kellemes napot tölthetett el, egy nagyon jó kis tár-
sasággal. 

Berkesné Szűcs Ágnes
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MOZGÓ MOZI
Március 25-én szombaton ismét filmvetítésekre került 

sor a Szabadidőközpontban. Délelőtt tíz órától az Állati 
csetepatét láthatta a közönség. Ekkor kerültek először 
elő a 3D-s szemüvegek, és a nap során még két alka-
lommal, a 14 órakor ismételt Állati csetepatén újra és az 
azt követő Kong: a koponyasziget című alkotást is há-
romdimenziós moziban láthatta a közönség. 18 órától az 
Élet című amerikai scifi, majd a várva várt magyar alko-
tás, a Kincsem című film zárta a mozis napot. Ez utób-
biról érdemes megjegyezni: a Herendi Gábor rendezte 
romantikus kalandfilm forgatási helyszínei közt Bábolnát 
is említhetjük. Így nem egy filmbéli helyszínen felbukkan 
a Ménesbirtok egy-egy részlete. A kosztümös magyar 
alkotás minden idők legdrágább hazai filmes produkci-
ója, erre az alkotásra voltak városunkban is a legtöbben 
kíváncsiak.  A mozgó mozi kínálata tehát tökéletesen iga-
zodik a nagy mozikéhoz, az aktuális műsoron forgó al-
kotásokkal találkozhatunk minden alkalommal. A mozgó 
mozi munkatársainak köszönhetően a moziélményből a 
pattogatott kukoricát sem kell kihagynunk. 

A rendszerváltást követő néhány évben hazánk lakossága 
még csak épphogy belekóstolt a demokrácia szabad ízébe, 
az önkormányzatiságot is még tanulták a települések pol-
gármesterei és képviselői, a szabad televíziózás is hőskorát 
élte Magyarországon, még csak bontogatták szárnyaikat a 
hazai tv-csatornák. Bábolna Nagyközség Önkormányzata 
ekkor gondolta úgy, hogy a már kialakított kommunikációs 
kábelrendszeren keresztül gyorsítaná fel a helyi lakossággal 
való információcserét. Kovács József akkori polgármester 
ötlete nyomán kezdett el vitázni a képviselő-testület a gon-
dolat létjogosultságán, melyről jól tudták, nem csupán elvi 
kérdés, de a költségvetést is érintő téma is. A grémium 12 
tagja közül voltak, akik ellenezték a helyi médium létreho-
zását, de a polgármester kitartó és eltökélt lobbi-tevékeny-
ségének köszönhetően végül döntés született az indításról.

A kezdet Czinder Károly nevéhez fűződik, aki videofelvé-
tel-készítő vállalkozóként már megfelelő szakmai végzett-
séggel rendelkezett itt Bábolnán, így egyértelmű volt, hogy 
rábízták a helyi események rögzítését és feldolgozását. A 
kísérleti stádium természetesen még az 1992. március 31-
ét megelőző időszakra nyúlik vissza, hiszen nem vághattak 
bele azonnal, élesben az ismeretlenbe. Hamarosan még 
hárman csatlakoztak a televízió műsorkészítőjéhez: Lehócz-
ki József és fia Róbert, valamint Polyák László, akik szintén 
elkezdtek már korábban foglalkozni amatőr szinten a videó-
zással. Mindannyian saját kamerájukkal és műszaki eszkö-
zeikkel, valamint lelkesedésükkel kezdték el kialakítani a 
helyi televíziót főállású munkájuk mellett. A képújság szer-

kesztése, az események rögzítése és televíziós feldolgozá-
sa az akkori technikával igazi kihívás volt számukra, óriási 
odaadással dolgoztak nap, mint nap éjszakákba nyúlóan. 
Az első hivatalos adás már ennek az előkészítő munkának a 
gyümölcse volt. Településünk könyvtárában kaptak helyet, 
ahol a technikai helyiséget is kialakították. Innen közvetítet-
ték a képviselő-testület üléseit.

A település lakói először kissé távolságtartóan fogadták a 
stáb tagjait a különböző rendezvényeken, de hamar meg-
barátkoztak a nyilvánossággal. Elfogadták, és nagyra érté-
kelték azt, hogy tudósításokat láthattak a település kulturális 
és közéletéről, első kézből kaphattak információkat a Bá-
bolnát érintő önkormányzati döntésekről.

Kevesebb, mint egy év leforgása alatt a helyi televízióban 
rejlő lehetőségek kinőtték a stábot. Az önkormányzat úgy 
gondolta, szükség van egy olyan szakemberre, aki stúdió-
vezetőként, szakmai tudásával, ötleteivel a „nagytévékhez” 
hasonló műsorszerkezetet tud kialakítani. Czinder Károly 
egyébként sem tudta tovább vállalni a tv-s tevékenységet, 
ugyanis főállásában olyan beosztást kapott, mely miatt nem 
tudott elegendő időt fordítani erre. Az önkormányzat pályá-
zatára a két jelentkező közül Lengyel Sándort választották, 
aki aztán kilenc éven keresztül végezte ezt a tevékenységet. 

Innen kezdődik a Bábolnai Televízió történetének máso-
dik korszaka, amikor a hőskorból, a „falutévés” amatőr idő-
szakból elismert helyi televízióvá nőtte ki magát. A történetet 
következő havi lapszámunkban folytatjuk.

25 ÉVES A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ

A KEZDET
Negyedszázada, 1992. március 31-én láthatta településünk lakossága a helyi televízió első hiva-
talos szerkesztett adását. Ma már a digitalizált archívumban rövid idő alatt elérhető történelmi 
felvételek a március 15-i ünnepi eseményt rögzítették, és tárták a nagy nyilvánosság elé.

Programjainkról naprakész tájékoztatást 
kapnak, fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.hu



2017. április BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu12

Kedves Olvasó! Végre megérkezett a várva várt tavasz, 
és vele a húsvét is, a kereszténység legnagyobb ünnepe.

A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberi-
ség megváltásának ünnepe. Időpontja a 325-ben tartott első 
niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget 
követő holdtölte utáni első vasárnap (március 22. és április 25. 
között). Ehhez igazodik az egyházi év valamennyi változó ide-
jű, úgynevezett mozgó ünnepe. 

Az ünnepet negyvennapos, a hamvazószerdától nagyszom-
batig tartó böjti időszak készíti elő, központi liturgiája a nagy-
szombat esti-éjszakai húsvét vigíliája. Ekkor ünneplik a világos-
ság győzelmét a sötétség, az élet győzelmét a bűn és halál 
fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A 

nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadott Üd-
vözítőt a világ világosságaként jelképezi.

Húsvétvasárnap ünnepélyes szentmisét tartanak. A húsvét 
elnevezés a böjti időszak végére utal, mert ekkor lehet újra húst 
enni. A húsvétvasárnapi szertartásnak része a húsvéti ételek 
(bárányhús vagy sonka, kalács, tojás, bor) megáldása. Hús-
véthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául 
a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapja a víz tisztító, 
termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő 
madárral Jézus újjászületését, a népi hiedelem szerint az éle-
tet, a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi. 

Elevenítsük fel a régi népszokást Mikszáth Kálmán egyik 
novellájának részletével. Veresné Szkocsek Mária

Nagypénteken elhal a harang szava a kis 
csendes faluban, s a kerepelő tompa zor-
don hangja adja tudtul a sötét napot.

Az ájtatos hívek visszagondolnak a kéte-
zer éves történetre. 

Nagycsütörtöktől egész szombat estig 
megy a gyász. Élénk színű kendőt nem 
tesznek fejükre az asszonyok. A templom-
ba is úgy sereglenek a hívek, mint ahogy 
a temetésre szokás. Csikorgó csizma nem 
illő most, se slingelt kötény, vagy piros ga-
land.

A templomban a szent passiójáték folyik. 
Oh, a kis gyermekek milyen haragvó szív-
vel, milyen megriadt tekintettel nézik a »föl-
feszítést«, s hogy villognak szemeik, mikor 
fölharsan szombat este a halleluja, hogy az 
»Üdvözítő föltámadott«.

Az Úr föltámadt harmadnapra. Újra zúg 
a harang a toronyban. Az igazság diadal-
maskodott, s efölött most már örülni illik 
minden jámbor kereszténynek.

A szűcs már hármadnapra rajzolja pe-
nicilusával a festett tojásokat. Ékesebbnél 
ékesebb figurákkal telik meg a piros fal. 
Madarak, tulipánok, szívek, vasmacskák, 
rózsák s mindenféle jelvények pompáznak 
rajtok. Filigrán keze van a majszternek: 
csupa gyönyörűség, ahogy az kivakarja 
mindenkinek kívánságát.

A színes tojásoknak nagy szerepük van 
húsvét másodnapján, mert akkor esik az 
öntözködés.

Hajadon leányok már két hét óta számít-
gatják, néha előre megálmodják: ki jő őket 
megönteni.

Melyik legény kapja a legszebb tojást? 
Ennek a virágtalan is jó lesz. Amazt pedig 
csak egyszerűen mézespálinkával fogják 
megkínálni a szülők. Aki a színes tojást 
kapja, az lesz az igazi.

De azt nem nehéz kitalálni, ki kapja. Hi-
szen arról már húsvét első napja tájékoztat-
hatta az illetőt.

Minden leány bokrétát küld ezen a na-
pon korán reggel annak a legénynek, akit 
ki akar tüntetni. Nem igazi virágból van a 
bokréta, hanem a boltban vettből, mert ez 

a divat. A bokrétán alul pántlika van kötve 
csokorra, melynek a két vége lefityeg a ka-
lapról. Mert a csinált bokréták mind egyfor-
mák, hanem a pántlikáról ösmeri fel a leány 
napközben, hogy az ő virágát tűzte-e fel a 
legény vagy másét. Mert aki szemrevaló, 
kap az nem egy bokrétát, de tízet is.

Persze az erkölcsök mindég fogynak, 
fogynak. A leányok most már négyfelé 
is küldik a virágot, s a legény köröskörül 
tűzdeli kalapját kilenc bokrétával nagy hi-
valkodásában. - Most már nehezen ismeri 
ki a becsületes vonzalmat az ember; mert 
ráfekszik arra is, letakarja szemünk elől az 
átkozott »módi«.

- Csak jó idő lenne húsvét másodnapján!
Ez a jámbor óhajtás fakad fel a szívekből 

a falvakon.
Mert ha mosolyog a nap ilyenkor és ne-

vet, akkor szabad az öntözködés. Akkor 
kiviszik Pannát vagy Örzsét a kúthoz, s 
úgy öntik meg vödörrel, hadd legyen friss 
egész esztendőben. Ilyenkor aztán sikolto-
zik, duzzog, de legalább meg szabad fog-
dosni is. A szerelem szereti a durvaságot, 
ha őt szolgálja.

Hanem ha hideg idő van, akkor csak 
odabent az öregek szeme láttára történik 
meg az ünnepélyes aktus. Egy hitvány 
bögrécskét nyomnak a legény markába, 
abból önti meg módosan, szégyenlősen, a 
java szétfut a ruháján, alig csípi meg egy-
két hideg csöpp az eleven testet. Sovány 
egy húsvét az ilyen!

Hanem az az igazi a kútnál. Amikor 
csuromvíz lesz a patyolat ingváll, nedvesen 
odatapad a derekához, s ingerlő idomait 
igazi színökben mutogatja.

Mindjárt hétfőn reggel népes lesz a falu, 
dörömbölés, vihogás, sikoltás hangzik min-
denünnen. A legényeknek van dolguk, sor-
ba járni a házakat egész a miséig. A misé-
re fölszedik a lányok az ünneplő ruháikat, 
akkor már nem szabad bolondozni többé.

Hanem a kisebb fiúk járhatnak egész 
nap az egykorú kislányokat meglocsolni. A 
szülők mindenütt szívesen látják őket, s te-
letömik zsebeiket kaláccsal, tojásokkal és 

ezüstpénzekkel. Ez apró fiúk nagy karavá-
nokká verődnek, s úgy mennek csapatos-
tul kislányos házakhoz: míg estefelé aztán 
megosztoznak a közös zsákmányon.

Természetes, hogy az általános jókedv-
ben megereszkedik az öregek fagyossága, 
s bizony nénémasszonyomokat is megön-
tik a jó rokonok, szomszédok és ismerősök 
merő tréfából is. Van elég tönkretett ruha, 
gondolhatni, s emiatt bosszankodás.

De hát nem esik messze a fizető nap. 
Reggelre már nagyot fordul a világ, az asz-
szonyok dolga áll feljebb.

Most a kisleányok mennek vissza locsol-
ni a tegnapi látogatóikat. Szemérmesen, 
félénken lépegetnek a kis kötényeik alá 
rejtett bögrével. Az alvó fiúcskát (mert az 
a virtus, ha olyan korán jön a kis Borcsi, 
mikor még Gyurica alszik) felrángatják az 
ágyból, s maga az édesanyja viszi oda a 
veszedelembe... zsupszt... egyet villan a 
zöld bögrécske s brrr... összevacog a foga 
a hideg víztől. Megtörtént. Már most tessék 
csak visszaadni a piros tojást, amit tegnap 
szereztél.

A nagyobb leányoknak nem illik a legény 
után járni. Ők nem is mennek, de a bosszú 
azért el nem marad.

Összeszövetkeznek a legpajkosabb me-
nyecskékkel délután, s amint kiülnek süt-
kérezni utca hosszat elülve hosszú sorban 
mindenütt a házak előtti padkákat, ott a 
vödrök és a tele kancsók elrejtve a hátuk 
mögött, s amely férfiember ilyenkor az ut-
cán mer mutatkozni, pajkos jókedvökben 
ugyancsak zuhogtatják nyakába az áldást.

Estefelé pedig, mikor mindinkább vér-
szemet kapnak, még az átutazó furmányo-
sok sincsenek megkímélve.

Minden férfi ellenség! Ez a jelszó.
Van hangos lárma, kitörő jókedv, csatara 

egész késő szürkületig, míg az esteli ha-
rangszó megkondul.

Akkor aztán kezdődik a tánc a faluban.
Vége az ellenségeskedésnek. Ott megint 

minden asszony és minden férfi kibékül.

MISZÁTH KÁLMÁN: A HÚSVÉT FALUN (részlet)
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,,A női lélek érzékeny és szeretetre 
éhes és nemcsak az évnek ezen a nap-
ján kívánja  a törődést, mégis boldog-
sággal tölti el az a kényeztetés, melyet 
ezen a napon kap…” – fogalmazott ün-
nepi beszédében március 8-ai nőnap 
előestéjén Veresné Szkocsek Mária 
alpolgármester a Szabadidőközpont-
ba szervezett nőnapi rendezvény alkal-
mával. Rövid beszédét követően Török 
Sándor, a helyi Sport és Művelődési 
Intézmény vezetője virággal lepte meg 
a város fiatalabb és idősebb hölgy la-
kóját, majd a nőnapi köszöntés folyta-
tásában a Szomszédnéni Produkciós 
Iroda néven közismert humorista-pá-
ros: Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs 
szórakoztattak a bábolnai színházi so-
rozatban. 

A két, Kolozsvárról származó poén-
gyáros nevéhez fűződik az Erdélyi Hu-
morfesztivál ötlete és megszervezése. 
2011-ben, elsőként Erdélyből, meg-
kapták a Magyar Rádió úgynevezett 

„Humor-Oszkár” díját, a Bonbon-díjat. 
2014-ben Karinthy-gyűrűvel ismerték 
el a Kossuth Rádióban hallható Rádió-
kabaré műsoraiban nyújtott kiemelke-
dő munkájukat.

Bábolnai szereplésük alkalmával 
Édes hármas című műsorukban a kö-
zönséget is aktivizálták. A kezdet kez-

detén ellazították a közönség arcizma-
it, majd először székelyföldi poénjaikat 
ontották magukból, majd egy rögtön-
zött párkapcsolati terápiába szólították 
a bábolnai közönséget. 

A két humorista nagy sikert aratott, 
emlékezetessé téve Bábolnán a nőna-
pot.

NÉLKÜLÜK ÉLNI NEM LEHET
Nőnapi köszöntés a Szomszéd néni Produkciós Iroda műsorával

„A tánc a lélek , rejtett nyelve”

Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját

a
CSEPEREDÔK

NÉPTÁNCCSOPORT 
MŰSORÁRA

a bábolnai Szabadidőközpontba

2017. április 22-én 
16 órára

Muzsikál a Rojtos Együttes
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A kiskunhalasi Sóstó Csárdában megrendezett hagyo-
mányos lovas bálon, március 11-én életmű-díjat vehetett 
át a bábolnai Horváth József, a hazai lovasélet egykori 
kiemelkedő alakja. A müncheni olimpikon, a military vá-
logatott tagja éppen 70. születésnapját ünnepelte, így a 
nívós elismerés emlékezetessé tette a kerek évfordulót. 

A rangos lovasbál résztvevőit Lázár Vilmos, a Magyar 
Lovassport Szövetség elnöke köszöntötte, majd a Kiskun-
halasi Lovasbandérium és a Lovas és Szabadidő Központ 
díjait adták át. Az est fénypontjaként vehette át a bábolnai 
Horváth József lovasmúltja elismeréseként a Hirling József 
életműdíjat, melyet Tuska Pál és Varró József korábbi élet-
műdíjasok adtak át barátjuknak. A kitüntetettnek 2007-ben 
a Magyar Lovasszövetség Széchenyi-díjat adományozott, 
majd azt követően városunk önkormányzata a Bábolnáért 
érdemrenddel ismerte el tevékenységét. Az idei esztendő 
méltó kitüntetése, a Hirling József életműdíj Kiskunhalashoz 
kötődik, hiszen az egykori sportoló itt érte el hazai és nem-
zetközi sikereinek nagy részét és olimpiai szereplése is ide 
köthető.

Horváth József Bábolnán született, nyolc testvérével és 
szüleivel a mai Ménesudvarban laktak. Tizenhárom évesen 
kezdett el lovagolni, a lovak szeretete ettől kezdve életele-
mévé vált. A versenyzést sorkatonai szolgálata idején kezd-
te el, amikor a soproni határőrkiképzést követően Kiskun-
halasra került lovásznak. 1967-ben már csapatban junior 
díjugrató bajnok lett, majd sorra következtek a sportági 

sikerek. Tehetségét hivatásos katonaként a halasi Határőr 
Dózsa SE sportolójaként kamatoztatta. 

1969-től foglalkozott militaryval, amikor egyesületénél 
létrehozták a már olimpiára készülő lovastusa csapatot. Az 
összetett sportágban a Határőr Dózsa SE aranykorának 
emblematikus alakjává vált. Az 1972-es olimpián a „nagy 
halasi triumvirátus” tagjaként Krizsán Jánossal és Varró Jó-
zseffel vett részt. Sajnos a szereplés nem úgy sikerült, mint 
ahogy azt szerették volna, mert egy korábbi hazai verse-
nyük túl közel volt az olimpiához. Lovaik annyira elfáradtak, 
hogy a legfontosabb megmérettetésen már nem voltak tel-
jesítőképességük csúcsún.

A folytatásban díjugrató hazai és nemzetközi sikerek kö-
vetkeztek egészen 1979-ig amikor Józsi bácsi felhagyott 
aktív sportkarrierjével. Néhány év múlva, 1983-ban hazaköl-
tözött Bábolnára, ahol kisvártatva a lovasiskolások oktatá-
sában vehetett részt, majd a ménesben is kapott munkát 
lovasedzőként. Horváth József tizenkét éve nyugdíjas, de 
napjainkban is aktív edző. Elsősorban Tornyos Fanni felké-
szítésén munkálkodik Kisbábolnán. Tanítványa tehetséges, 
fiatal sportoló, a hazai díjugrató versenyek egyik neves 
résztvevője, több rangos korosztályos megmérettetés nyer-
tese. Józsi bácsi leghőbb vágya, hogy Fanni egy champio-
nátus fődíját is magáénak mondhassa, ami szerinte elérhe-
tő közelségbe került.

Horváth József életműdíjához gratulálunk.

EGY LOVAS ÉLETÚT MÉLTÓ ELISMERÉSE

MAJÁLIS A BSE SPORTPÁLYÁIN
Szeretettel várjuk Bábolna Város lakosságát 

és minden kedves érdeklődőt 
május 1-jén 10 órától a sportpályán 

majális rendezvényünkre. 
Légvár, csúszda, homokkép készítés, arcfestés, 
vattacukor, foci, kézilabda, ügyességi játékok, 

íjászbemutató, vízibombázás, kötélhúzás, floorball 
szórakoztatja az idelátogatókat. 

Közös ebéd 14 órakor. 
Jöjjenek el és szórakozzanak velünk!

77 44
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HULLADÉKGYŰJTÉS
ÁPRILIS 24 - ÉN ELEKTRONIKAI 

HULLADÉKGYŰJTÉST  SZERVEZÜNK.
Az adott napon az elektronikai 
hulladékot az óvoda kerékpár-
tárolójánál kérjük elhelyezni.
Kérjük, segítsenek minél több 
hulladékot  összegyűjteni, ez-
zel támogatva intézményün-
ket.
Köszönjük!

PAPÍRGYŰJTÉS
Április 26-ig hulladékgyűjtést szervezünk.

Április 26-ig a papírhulladékot az óvodában illetve a 
kerékpártárolónál gyűjtjük. 26-án az óvoda előtt elhelyezett 

konténerbe illetve a kerékpártárolónál kérjük elhelyezni 
a papírhulladékot.

Kérjük, segítsenek minél több hulladékot összegyűjteni, 
ezzel támogatva intézményünket.  Köszönjük!

BÁBOLNAI
POLGÁRÕR
EGYESÜLET

Bábolna, Zrínyi utca 15.

tel.: 30/621-2011

Sáhó András elnök.
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Akitől búcsúzom, Takács Ferencnek hívják. Sajnos 
pár hónappal ezelőtt temettük el azt a két jóbarátot, 
akikkel együtt szolgáltuk a sportot, mint elnökségi ta-
gok sok-sok éven keresztül, néha az utolsó szívdob-
banásig, mert ez adott értelmet az életednek a család 
után.

Nagyon fiatalon szorgalmasan rugdostad a labdát, 
melyre hamarosan odafigyeltek az akkori sportveze-
tők, és már 16 évesen a felnőtt csapat tagja lettél. A 
szurkolók kedvence voltál, úgy hívtak, hogy a „Kista-
ki”. A „Kistakira” hamar felfigyeltek magasabb osztá-
lyú csapatok, így került Pápára, ahol a futballtudását 
elismerték. Hamar rádöbbent arra, hogy a bábolnai 
közönséget - aki úgy szerette és tisztelte - nem pótol-
ja semmi, így aztán nem az eszére, hanem a szívére 
hallgatott, és hazajött a szurkolók nagy örömére. Még 
sokáig játszott, de már imitt-amott megjelentek az ősz 
hajszálak. Ezek jelezték, hogy „Öregtaki” vagy már, és 
át kell adni a helyed, és a „Kistaki” nevet a fiadnak. 
Emlékszem az utolsó búcsúmeccsedre, mikor pályára 
léptél, ugyan olyan izgatott voltál, mint mikor 16 éve-
sen először magadra öltötted a zöld-sárga felszerelést. 
A fiatalok biztattak, hogy ne izgulj, mi segítünk, hogy 
tapsviharral köszönjön el tőled az utolsó meccsen a 
szép számú közönség. Nem vártad meg, hogy szána-
lommal sajnáljanak, hogy szegény „Taki” bizony már 
nem az, aki valaha volt. Így már a futballcipődet örökre 
szögre akasztottad és bezáródott számodra, mint já-
tékos az öltöző ajtaja. Igaz, még egyszer kinyílt. Mint 
edző újból átélhetted az öltöző hangulatát, csak most 
nagyobb felelősséggel. Felkértünk, hogy légy szíves 
vállald el az edzői teendőket, mert nem volt edzőnk, 
és a csapat is morálisan szétesett. Te voltál szíves és 
jöttél, amit újból köszönünk.

A katonaságról bővebben szeretnék írni, mert az 
olyan élmény volt, amit az ember soha nem felejt el, 
örökre bevésődött az emlékezetébe. 1955. november 
10-én Komáromba vonultunk be a műszaki alakulat-
hoz. Még aznap kopaszra nyírtak bennünket, mond-
ván, hogy egy évig nem kell a fésűt használni. „Taki-
nak” és nekem is az ölünkben landolt a szép, hosszú 
hajunk. Így kezdődött a mi katonaéletünk. Kemény 
kiképzéssel, sok-sok megpróbáltatással. A mi alakula-
tunk békében is harci feladatokkal volt ellátva. Árvíz-
védelem, akna fel- és lerakás, forradalom. Ezek mind 
rejtették az élet veszélyeit. Megjártuk a mennyet és a 
poklot. Addig volt szép, míg Komárom főutcáján nó-
taszóval masíroztunk a gyakorlótérig, és a járókelők 
mosolyukkal integetve jutalmaztak bennünket. A pokol 
pedig az volt, mikor feltartott kézzel, páncélos-kíséret-
tel hajtottak bennünket a szovjetek a Duna mellett a 
laktanyájuk pincéjébe. A lakosok függönyök mögül 
könnyes szemekkel fejezték ki sajnálatukat, hogy vajon 

mi lesz velünk. Ugyanis 4-én, az akkori éjjelen szállták 
meg a laktanyát, mikor az egész zászlóalj nyugovóra 
tért. Hét nap és hét éjjel élvezhettük a vendégszerete-
tüket agyon fagyva a vakolatlan pincében. Amikor visz-
szakísértek bennünket, a századparancsnok közölte 
velünk, hogy ők adják az őrséget, és ha valaki próbál 
szökni, felszólítás nélkül lőnek. Tehát nagy kockázatot 
vállaltunk azzal, hogy megszöktünk. Életünk legszo-
morúbb éjszakája volt. Saját hazánkban üldözötté vál-
tunk. Csúnya hangulat, romboló sötétség telepedett a 
városra. A természet szurok feketére festette az égbol-
tot, így indultunk a nagy bizonytalanságba az éjszaká-
ban. Abban az időben nem volt választás, hogy gyá-
ván élni, vagy hősként meghalni, ezt a sors eldöntötte, 
szerencsére javunkra. Erről bővebben beszélhettem 
az ’56-os szobor avatásán. 1956 óta sok minden tör-
tént. Sajnos elérkezett az öregkor, párosával suhantak 
mellettünk az évek, már csak egyedül vagyok túlkoros. 
Már négyen elmentetek: Czanek, Szakács, Rózsahe-
gyi, most pedig te. Mind a négyen kulcsszerepet töltöt-
tek be Bábolna sportéletében. Vasárnap a mérkőzés 
egyperces gyászszünettel kezdődött a tiszteletetekre. 
Engem sajnos nagyon megviselt. A Czanek mellőlem, 
a Rózsahegyi Tomi mögülem hiányzott. Így ültünk min-
dig sok-sok éven keresztül. Ha láttátok volna a lehulló 
könnyeim az arcomról, tudom, megsajnáltatok volna. 
Nagyon hiányoztatok jóbarátok.

Ferikém! Az utolsó találkozáson furcsa volt látni, 
hogy a mosolyod már eltűnt a sápadt arcodról, már 
látszott, hogy feladtad, az életkedved cserben hagyott. 
Mikor még futballoztál, nagyon sok meccset megnyer-
tél, de az utolsó meccset sajnos elveszítetted. Azzal 
biztattalak, hogy már dél felől kopogtat a tavasz. Bújik 
ki már a hóvirág az avar alól, a lilaorgona már rügyet 
fakaszt, ébredezik a természet, már a fakó fű is felveszi 
a zöld ruháját, és akkor te is megindulsz a gyógyulás 
útján. Most már tudom, hogy ez mind gyenge vigasz 
volt, pedig tudom, nagyon szerettél volna élni még a 
kedves családod körében. Búcsúzunk tőled, Ferikém, 
a sportvezetők és játékosok. Nyugodj békében, Isten 
veled!
Befejezésül egy szép versszakkal búcsúzunk tőled.
„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, 
ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen, és gondoljátok, 
hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd átértek ti is erre az útra, 
megyek elétek, találkozunk újra.
Elmentem szeretetben, nehéz volt már élni.
Kopogok a jóistennél bebocsátást kérni.
Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb,
értem néha napján ejtsetek egy könnyet.

Katonatársad, Farkas János

Búcsúzom a katonatársamtól
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Április 16-án vasárnap 10.45  órakor 
HÚSVÉTVASÁRNAP étel, ital szentelés ünnepi szentmise
Április 17-én hétfőn 10.45 órakor
HÚSVÉTHÉTFŐ, étel, ital szentelés ünnepi szentmise
Április 23-án  vasárnap 10.00 rózsafüzér
ISTEN IRGALMASSÁG vasárnap 10.45 szentmise
Április 30-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Húsvét  3. vasárnap 10.45 szentmise

Az ácsi katolikus templomban
Április 13-án  csütörtök 19.00 órakor
Nagycsütörtök, UTOLSÓ VACSORA

Április 14-én péntek 15.00 órakor igeliturgia
Nagypéntek , Jézus megváltó kereszthalála

Április 15-én szombat 21.00 órakor 
Nagyszombat, Jézus feltámadása Húsvét vigíliája

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
ÁPRILIS 16. –   Húsvét Vasárnap (ÚRVACSORA) 11 óra

ÁPRILIS 17. –   Húsvét Hétfő 11 óra

ÁPRILIS 23. –   Vasárnap 11 óra

ÁPRILIS 30. –   Vasárnap 11 óra

MÁJUS 7. –   Vasárnap 11 óra

MÁJUS 14. –   Vasárnap 11 óra
Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 16.  Vasárnap  15:00 óra

MÁJUS 7.  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.

RENDELKEZZEN ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL, 
TÁMOGASSA A BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNYT!

A személyi jövedelemadó bevallás időszakában számos 
civil szervezet keresi meg a magánszemélyeket – hogy a 
törvény adta lehetőséggel élve – rendelkezzenek adójuk 1 
%-áról, ajánlják fel azt olyan szervezetnek, ami olyan tevé-
kenységet folytat, melyet érdemesnek találnak a támoga-
tásra.

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány ezúton szólítja 
meg a település lakosait, hogy adóbevallásukban a nyilat-
kozat kitöltésével rendelkezzenek adójuk 1%-ának felhasz-
nálásáról.

Az előző években érkezett támogatásból az óvodások, 
iskolások, szociálisan rászorulók részesültek elsősorban. 
A kérelmek alapján eszközbeszerzéssel, táboroztatással, 
kiránduláshoz biztosított autóbusz-költség átvállalásával 
járult hozzá a közalapítvány a programok, rendezvények 
lebonyolításához, felhasználva az Önök által felajánlott adó-
forintokat is.

Kérjük, hogy adóbevallásukban ebben az évben is ren-
delkezzenek adójuk 1 százalékának átutalásáról!

Várjuk a felajánlásokat a Bábolnáért 
Közhasznú Közalapítvány részére.

Adószámunk: 18614598-1-11
Bihari Gábor

kuratóriumi elnök

Fontos az egészsége?
Tegyen érte!

 
Vegyen részt a Bábolnai Hölgyek Egylete által szervezett

EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRÉSEN

Időpont: 2017. április 29. szombat 8-12 óráig
Helyszín: KARDIREX Egészségügyi Központ

A helyszínen az alábbi szűrővizsgálatokat térítésmente-
sen vehetik igénybe:

– EKG
– Vércukormérés
– Koleszterinmérés
– PSA szűrés
– Doppler (érszűkület-szűrés)

Előzetes időpontkérés szükséges! Időpontot a KARDIREX 
recepcióján (8-12 óráig) lehet foglalni 2017. április 24. nap-
jától.

– Vastagbélszűrés (gyorsteszttel) 
A vastagbélszűréshez szükséges tesztet április 24-28. között 
lehet felvenni a KARDIREX recepcióján (8-12 óráig), melyet 
visszahozni 29-én a szűrés kapcsán szükséges, mely azon-
nal kiértékelésre is kerül.

Amennyiben kérdése merülne fel a szűrésekkel 
kapcsolatban, kérjük, írjon az egyletünk facebook oldalára: 

https://www.facebook.com/BabolnaiHolgyekEgylete

X. TAVASZVÁRÓ 
NYUSZI FOCIKUPA

2017. április 14. (péntek) 10 óra, 
Bábolna Városi Sportcsarnok.
Eredményhirdetés kb. 14:30 órakor.

A rendezvényen fellép a Tiamo moderntánccsoport, 
érkezik a nyúl, kiscsibe- és bárány simogatással

várjuk a résztvevőket. 
Lesz tetkófestés, arcfestés, lufihajtogatás.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a szervezők!
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Március első szombatján a listavezető Vértesszőlős ott-
honába látogattak labdarúgóink. A bajnokaspiráns egysze-
rű taktikával kísérletezett, 25-30 m-es átlövésekből próbál-
ták meg a góllövést, ami nem okozott gondot a bábolnai 
védelemnek. A mieink ezzel szemben kidolgozott, tervsze-
rű akciókkal igyekeztek visszavágni, ezúttal ők játszották a 
futballt. Góllövésig azonban egyik gárda sem jutott el, így 
gólnélküli döntetlennel zárult a találkozó, mely inkább focis-
táinknak kedvezett. Vértesszőlősi SE – Bábolna SE 0:0.

Az U19-es csapat a sereghajtóval mérkőzött, így ko-
moly esély mutatkozott az idegenbeli győzelemre. Fiatal-
jaink azonban enerváltan és fáradtan játszottak, kicsit lát-
szott még rajtuk a személyi változások hatása, mentálisan 
sem voltak ott a pályán. A hazaiak ezt kihasználva már az 
első félidőben két góllal vezettek, a másodikban pedig csu-
pán szépíteni tudtunk.  Vértesszőlősi SE U19 – Bábolna 
SE U19 2:1.

Két idegenbeli mérkőzést követően végre hazai pályán 
játszhatott az új edző, Csongrádi Péter legénysége. A ta-
bella alsó régiójából a Vértessomló együttese látogatott 
Bábolnára, ők az előző fordulóban 7-est kaptak otthon a 
Zsámbéktól. Múlt heti, listavezető elleni döntetlen után azt 
gondolhatták a bábolnai szurkolók, hogy a téli álomból éb-
redező csapat felfelé ívelő teljesítményt mutat, és nem lesz 
kérdéses a hazai győzelem. Több meghatározó játékosát 
is nélkülözni kényszerülő együttesünk azonban színvonal 
alatti teljesítményével csalódást okozott. Az első félidő ese-
ménytelen, unalmas, sok technikai hibát felvonultató játé-
ka után a második játékrészre sem tudott felfrissülni csa-
patunk. A vendégek egy védelmi megingást kihasználva 
szerezték meg egyetlen, győzelmet érő találatukat a 48. 
percben. A továbbiakban sem volt határozott a támadójá-
ték, igazán komoly helyzeteket csak a mérkőzés hajrájában 
sikerült focistáinknak kialakítani, ezeket azonban az ellenfél 
hárítani tudta. Bábolna SE – Vértessomlói KSK 0:1.

Az U19-es csapat viszont remekül teljesített élmezőnybe-
li ellenfelével szemben. A Vértessomló bajnokesélyesként 
biztos győzelem reményében érkezett Bábolnára, ám való-
színűleg ők sem számítottak ekkora ellenállásra, mint amit 
legényeink tanúsítottak. Nem illetődtek meg a technikailag 
képzett és atlétikusabb felépítésű ellenfél játékosaitól. Szer-
vezett és fegyelmezett védekező játékból helyenként ve-

szélyes támadásokat próbáltak kezdeményezni focistáink, 
a befejezésnél azonban a szintén kitűnően védekező ven-
dégek is ott voltak. A mérkőzés végére kissé türelmetlenné 
váló ellenfél már hibákat is elkövetett, ennek köszönhetően 
akár hazai győzelemmel is zárulhatott volna a találkozó. Bá-
bolna SE U19 – Vértessomlói KSK U19 0:0.

Megyei első osztályú labdarúgócsapatunk március 19-én 
Nagyigmándra látogatott. Focistáink három pontért men-
tek a szomszédvár együtteséhez, ám csalódniuk kellett. Az 
első félidő kétharmadáig jól ment a játék, ekkor még Csillag 
Máté révén megszerezték a vezetést is, de két perc múlva 
egyenlítettek a hazaiak. Újabb három perc kellett csupán az 
igmándiaknak, hogy megfordítsák a mérkőzés eredményét, 
amit aztán végig meg tudtak tartani. Nagyigmándi KSK – 
Bábolna SE 2:1.

A győzelem lehetősége az U19-es csapatok mérkőzés-
ben is megvolt. Itt is a mieink szerezték meg a vezetést, 
sőt, az előny már két gól volt az első negyedórában. Aztán 
szépített, majd kiegyenlített a hazai gárda. A második játék-
részben újból sikerült előnyhöz jutni, majd az Igmánd is-
mét kiegyenlített. Nem bírtak egymással az ellenfelek, így 
tudtak időnként fölényben játszani focistáink, több gól már 
nem volt a lábakban. Nagyigmándi KSK U19 – Bábolna 
SE U19 3:3.

Két szomszédvár rangadójának indult a Bábolna – Ács 
megyei első osztályú labdarúgó mérkőzés, de a vendégek 
erősen tartalékos csapattal tudtak pályára lépni. A mieink 
csapatszerkezetét is jelentősen átalakította Csongrádi Pé-
ter edző, ami az első félidőben kitűnő játékot eredménye-
zett. Az ácsiak csupán a védekezésre tudtak koncentrálni, 
de a hátsó vonal nem tudott eléggé gyorsan reagálni a bá-
bolnai akciókra. Az első negyedóra gólnélküli próbálkozá-
sokkal telt, majd a 18. és a 30. percben László Tihamér vette 
be a vendégek hálóját, később, a szünet előtt négy perccel 
Csillag Máté volt eredményes. A második játékrészben visz-
szavettek a tempóból focistáink, az ácsiak viszont nem tud-
ták ezt kihasználni. beálltak védekezni, és a végére úgy elfá-
radtak, hogy szinte jártányi erejük sem maradt. Két gól azért 
esett bábolnai részről. Az egyiket szabadrúgásból szerezte 
László Tihamér, a másikat pedig az ácsiak játékosa emel-
te védhetetlenül kapusa felett a hálóba. Bábolna SE – Ácsi 
Kinizsi SC 5:0.

Az U19-es csapatok találkozóján az Ács együttese cserék 
nélkül volt kénytelen pályára lépni, hiszen játékosaik egy ré-
sze a felnőttek hiányzóit helyettesítette. Így számítani lehe-
tett arra, hogy a mérkőzés második részében elfáradnak, 
így legényeink nagyobb eséllyel küzdhettek a győzelemért. 
Az első találat mégis a vendégeké volt, kitűnő csatáruk véd-
hetetlenül vágta a labdát a bal felsőbe. Az első hazai gólra 
közel 30 percet kellett várni. Simon Zoltán, az együttes ka-
pusa, aki ezúttal mezőnyjátékosként debütált, egyéni akci-
óját fejezte be eredményesen. Nyolc perc elteltével Kaluha 
Tamás büntetőből növelte a bábolnai előnyt. A második fé-
lidőre valóban elfáradtak a vendégjátékosok, de foggal-kö-
römmel védekeztek. Takács Kornélt azonban nem tudták 
megállítani, akinek még egy passzra is volt energiája, végül 
visszakapva a labdát állította be a végeredményt. Bábolna 
SE U19 – Ácsi Kinizsi SC U19 5:0.

- hantos -

LABDARÚGÁS  

A RÁJÁTSZÁSBAN ENNÉL TÖBBRE LESZ SZÜKSÉG
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A Bábolna SE kézilabda szakosztályában felnőtt női 
csapatot még nem sikerült felállítani annak feloszlása óta, 
ezért az utánpótlás nevelésére fordítják energiáikat. Há-
rom korosztályban két edző keze alatt nevelkednek a jövő 
kézilabdásai. A tömegbázist elsősorban a Bábolnai Általá-
nos Iskola diákjai biztosítják, de Bőnyről, Banáról és Tár-
kányból is járnak ide lányok sportolni. 

A legfiatalabbakkal Horváth Andrea foglalkozik, ők a ké-
zilabdázás alapjait igyekeznek elsajátítani szivacslabdá-
val. Annak ellenére, hogy még kezdők, már bajnokságban 
is szerepelnek. Az edző szerint edzésről edzésre látszik 
rajtuk a fejlődés, amit elsősorban a szülőktől érkező visz-
szajelzésekből szűrhet le. Mint mondta, van olyan kislány 
például, aki egy hónapja kezdte az alapokkal, ma pedig 
már felveszi a versenyt társaival. A versenyszellem már en-
nél a korosztálynál is kialakult. A gyerekek az edzések so-

rán megtanulják a labdával való bánásmódot, a különféle 
kézilabdás technikákat, de a mérkőzéseken is sokat tanul-
hatnak társaiktól, ellenfeleiktől. 

Az idősebb két korosztályt Némedi Vida Ingrid oktatja, 
náluk már a technikai elemek mellett taktikai részletekre 
is kiterjed az edzésmunka. Ők teljes pályán, nagykapura 
játszanak, amihez komoly erőnléti felkészültségre is szük-
ség van. A lányok jól állják a sarat, több tehetség kibon-
takozása is körvonalazódni látszik. Őket is versenyezte-
tik, korosztályos bajnokságban szerepelnek. Edzőjüktől 
megtudtuk, januártól kezdve minden hétvégén meccsek-
re járnak, időnként nagyobb távolságokra. Bajnoki mér-
kőzéseiket Tatán, Tatabányán, Dorogon, Dunaújvárosban 
játsszák. Nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetnek, 
ezeknél a korosztályoknál is látványos fejlődés tapasztal-
ható a lányok kézilabdás tudását illetően. Az eredmények, 
az esetleges győzelmek, döntetlenek komoly értéket kép-
viselnek, ugyanis legtöbb esetben nagyobb városok spor-
tiskoláinak és sportegyesületeinek csapataival mérkőz-
nek.

KÉZILABDA: KÉZILABDA: 

AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSRE KONCENTRÁLNAKAZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSRE KONCENTRÁLNAK

GYŐRBEN FEJLESZTHETIK FUTBALLTUDÁSUKATGYŐRBEN FEJLESZTHETIK FUTBALLTUDÁSUKAT
Városunk sportcsarnoka nem csak a helyi labdarúgócsa-

patok téli felkészülésének szolgál helyszínéül, hanem szí-
vesen rendez itt tornákat a Bőny SE, és győri együttesek is 
előszeretettel veszik igénybe az intézmény szolgáltatásait. 
Február 26-án U11-es korosztály számára rendezett tornát 
a győri Szabadhegyi Oktatási Központ futsal szakosztálya 
a Bőny SE támogatásával. Az eseményen bábolnai csapat 
nem vett részt, a tornának mégis voltak bábolnai résztve-
vői. Három tehetséges helyi labdarúgó palánta ugyanis 
már a fent említett iskola ETO égisze alá tartozó együtte-
sében rúgja a bőrt. Panák Bence, Füredi Martin és William 
Chigozie csapatuk legjobbjai közé tartoznak, akiket Pel-
czéder Zoltán edző vett szárnyai alá. A gyerekek edzéseik 
nagy részét Bábolnán végzik, meccseken viszont a sza-
badhegyi iskola csapatát is erősítik.

Pelczéder Zoltán évekkel korábban Bábolnán dolgozott 
a helyi lovasiskola igazgatójaként, emellett részt vett a he-
lyi labdarúgás utánpótlásának nevelésében. Elsősorban 
az ovis focistákkal foglalkozott, tanítványai már magasabb 

utánpótlás korosztályokban játszanak. Szíve gyakran visz-
szahúzza Bábolnára, szoros kapcsolatot tart testnevelők-
kel és edzőkkel. Labdarúgó szakemberként figyeli az it-
teni tehetségeket, felfedezettjei alkalomadtán magasabb 
szintű képzésben is részesülhetnek. A három bábolnai ifjú 
tehetséget is ő látta meg. A BSE vezetésével történt meg-
egyezés óta futsalcsapatának alapjátékosai. 
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Március első hétvégéjének bajnoki 

fordulóiban kevés sikert könyvelhet-
tek el sportolóink. 

Teke megyei területi bajnokságban 
a „B” csapat Bősárkányban szenve-
dett 5:3 arányú vereséget, míg az NB 
I-es felnőtt gárda Kazincbarcikán ka-
pott ki 6:2-re. Az ifjúságiak ugyanitt 
bajnokesélyeshez méltóan 4:0-s győ-
zelmet arattak.

Egy hét szünetet követően viszont 
már teljes sikerrel zártak tekecsapa-
taink bajnoki fordulóikban. A Győr 
megyei területi bajnokságban szerep-
lő „B” csapat péntek este a Moson-
szentmiklós együttesét fogadta. Le-
gényeink kitűnő formában játszottak, 
rekordnak számító fával győzték le a 
vendégeket. Az NB I-es gárda már-
cius 18-án szombaton a tabella alsó 
régiójában helyet foglaló Fővárosi 
Vízművek együttesét fogadta. A Szász 
László és Jurics Gergő alkotta ifjúsági 
csapat bajnokesélyeshez méltóan di-
adalmaskodott. A felnőttek végre kez-
denek kilábalni a gödörből, a néhány 
hetes vereséghullámot követően jól 
jött a magabiztos győzelem. Ennek el-
lenére sajnos nem tudtak elmozdulni 
a 7. helyről, hiszen az előttük álló két 
rivális együttes is nyert a hétvégén. 

A folytatás nem volt könnyű, hiszen 
a következő fordulóban tekéseink az 
első helyezett BKV Előre otthonába 
látogattak. A tavaly még szuperligás 
hazaiak viszont kemény ellenfélre 
találtak a Bábolna csapatában, legé-
nyeink megszorították a bajnokesé-
lyest. A csapatpontok alapján döntet-
lennel végződött a találkozó, viszont a 
hazai játékosok több fát ütöttek, ezért 
ők kapták a győzelmet jelentő plusz 
két pontot. Mindössze 23 fa volt a két 
együttes közti különbség, kis szeren-
csével viszont fordítva is alakulhatott 
volna a végeredmény, a meglepetés 
azonban elmaradt. Az ificsapat is szo-
ros mérkőzést vívott, itt is a több ütött 

fa döntött, mely Jurics Gergő és Szász 
László sikerét hozta. A „B” csapat Mo-
sonszolnokon vendégszerepelt. Ők is 
több ütött fával hozták el idegenből 
a két pontot, ráadásul olyan helyről, 
ahol még sosem sikerült győzelem-
mel hazatérni.

Eredmények: Bősárkány – Bábol-
na SE/B 5:3; Kazincbarcikai VTSE 
– Bábolna SE 6:2, ifi 0:4; Bábolna 
SE/B – Mosonszentmiklós 5:3; Bá-
bolna SE – Fővárosi Vízművek SK 
7:1, ifi 4:0; BKV Előre SC – Bábolna 
SE 5:3, ifi 0,5:3,5; Mosonszolnok – 
Bábolna SE/B 3:5.

A tekeszakosztály utánpótláskorú 
játékosai is kitűnően szerepeltek a hó-
nap során. A területi iskolabajnokság 
soproni versenyének nem igazolt ser-
dülő lány csoportjában Istenes Hanna 
219 fával a 3. helyen, Pintér Dominika 
207 fával a 4. helyen végzett. Ezzel az 
eredménnyel mindketten az országos 
döntőbe jutottak. Épp hogy lecsúszott 
az országos döntőbeli szereplésről 
Morvai Dániel, aki ugyanezen a verse-
nyen 225 fás teljesítménnyel a 4. he-
lyet szerezte meg az igazolt serdülő 
fiúk mezőnyében. Az előzetes tervek 

szerint az iskolabajnokság országos 
döntőjét Bábolnán szerették volna 
megrendezni március 31-én, ám a 
résztvevők nagy létszáma és az idő 
rövidsége miatt Zalaegerszegre kellett 
átirányítani a megmérettetést. A két 
bábolnai ifjú hölgy itt is kitett magáért. 
A döntő Pintér Dominikának sikerült 
jobban, ő ezüstérmes lett, tehát az or-
szágban korosztályának második leg-
jobb tekézője. Istenes Hanna 9. helye 
is óriási teljesítmény, a tekeszakosz-
tály eddig még nem büszkélkedhetett 
két ilyen tehetséges lány versenyző-
vel.

A bábolnai felnőtt tekecsapat egyet-
len hölgytagja, Tomozi Barbara már-
cius 11-én a női egyéni területi baj-
nokság győri versenyében az egész, 
szuperligás játékosokkal teletűzdelt 
mezőnyt magamögé utasítva 572 fás 
teljesítménnyel nyerte a megméret-
tetést. Barbi ezzel az eredménnyel 
továbbjutott a Nyugat-Magyarországi 
egyéni bajnokságra, melyet április 22-
23-án rendeznek Andráshidán. 

Pintér 
Dominika

Tomozi
Barbara


