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Mindinkább erősödő helyi igény a bérlakás
Korábbi lapszámainkban már beszámoltunk róla, hogy 

önkormányzati döntés alapján a Bábolna Városgazda Kft. 
beruházásában új, kétlakásos épület nőtt ki a „Hetes-ma-
jor” felső részén a Kőrisfa utcában. Bábolna legújabb la-
kóövezetének első fecskéje – melynek alapjait 2017. szep-
tember közepén rakták le - egy mindinkább erősödő helyi 
igényt igyekszik kielégíteni, bérlakásként funkcionál.

A mintegy 50 millió forint + áfa értékű két lakás egyen-
ként közel 66 négyzetméter alapterületű, előszoba, kamra, 
konyha-étkező, nappali, 2 szoba, közlekedő, fürdőszoba, 
mosdó, előtér, WC helyiségekkel rendelkezik, valamint fe-
dett terasz és gépkocsi beálló is tartozik hozzá.

Bábolna Város Önkormányzata 2018. januári rendkívü-
li ülésén döntés született a két bérlakás pályázati feltétele-
iről és a bérleti díjakról is, majd a februári ülésen zárt kör-
ben bírálták el a pályázatokat. Tizenöt pályázóból időköz-
ben heten visszaléptek, egy pályázó pedig hiányos kérel-
met nyújtott be. Hét kérelmező vállalta az önkormányzat 
által kiírt feltételeket, közülük két fiatal családot választott 
a testület.

Az ünnepélyes átadó ceremóniára március 29-én ke-
rült sor. Az önkormányzati hivatal munkatársait, a képvi-
selő-testület tagjait, az intézményvezetőket és nem utolsó-
sorban a bérlőket dr. Horváth Klára polgármester köszön-

tötte. Beszédében kitért arra, ahhoz, hogy az ikerház fel-
épülhessen, meg kellett teremteni a beruházás anyagi hát-
terét. Miután négy önkormányzati tulajdonú, jelentős ké-
sőbbi ráfordítást igénylő lakást sikerült értékesíteni, ezek 
bevételét a törvény szerint bérlakás építésére fordíthatta 
a város. Külön örömének adott hangot, hogy két bábolnai 
kötődésű fiatal, kisgyermekes család költözhet az igénye-
sen kialakított ingatlanokba. Azt kívánta nekik, hogy örö-
müket leljék első önálló otthonukban, majd Bábolnán si-
kerüljön saját lakásra lelni, vagy házat építeni. Ezt követő-
en a két új lakónak átadta a kulcsokat, ezzel hivatalosan is 
„beköltözhetővé” vált a két ingatlan.

Szilágyi Dóra, az egyik lakás bérlője és párja szerint je-
lenleg nehéz Bábolnán és környékén megfelelő bérelhető 
lakást találni. Úgy véli, az árak is nagyon magasak, így az 
önkormányzat által kért bruttó 75 ezer forintos díj reális és 
kifizethető. Minimum öt évre tervezik a lakás bérlését, ad-
dig szeretnének saját ingatlanra szert tenni.

A szomszédok, Lipót Eszter és párja is régóta keres Bá-
bolnán bérelhető lakást. Amint megjelent a pályázat, nem 
sokat kellett töprengeniük, rögtön benyújtották igényüket. 
A bérleti díjat cafeteria felhasználásával fogják tudni fizet-
ni, és az általuk kalkulált rezsit is. Néhány év múlva lakást, 
vagy családi házat szeretnének vásárolni.

Zsűri Minősített a tipegő néptáncfesZtiválon
Nagysikerű néptáncfesztiválnak lehetett helyszíne városunk 

március 24-én a helyi Cseperedők Néptánccsoport szervezésé-
nek köszönhetően. A házigazda együttes hagyományőrző tevé-
kenysége itthon, a környékben és sok esetben az országhatá-
ron túl is ismert és elismert. 

A megyei találkozóra több olyan formáció érkezett, akik baráti 
viszonyt ápolnak a bábolnaiakkal. A fesztivált az 5-14 éves kor-
osztálynak rendezik meg évről évre, így volt ez most is. A tava-
szi megyei találkozó produkcióit szakmai zsűri értékelte. A ne-
ves, szakavatott zsűritagok a produkciók láttán minden együt-
tes vezetőjének külön beszámoltak véleményükről, a csoporto-
kat számos jótanáccsal látták el a fejlődés érdekében.  

A Tipegő Gyermeknéptánc Fesztivál idén is remekül sikerült, 
kiváló produkciók követték egymást a Szabadidőközpont szín-
padán. (bővebb cikkünk az 5. oldalon olvasható)
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önkorMányZati híradó
Március 29-én a képviselő-testület határozatképesen ült 

tárgyalóasztalhoz. Szokásos módon elsőként a két ülés kö-
zött történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, 
valamint a bizottságok testületi napirendi pontot nem érin-
tő döntéseiről tárgyaltak a grémium tagjai. Ennél a napirendi 
pontnál hangzott el a komáromi rendőrség beszámolója feb-
ruári intézkedéseikkel kapcsolatban. Az iskolai felvételi kör-
zetek témája is itt merült fel, amit már korábban is tárgyalt 
a testület. Mindkét bizottság részletezte korábbi döntéseit, 
ezek közt a Bábolna Strand és Termálfürdő logójára tettek ja-
vaslatot, támogatásra javasolták több helyi civil szervezet pá-
lyázatát, majd szó esett a Cseperedők néptánccsoport külön 
kéréséről, miután az együttes nemzetközi folklórfesztiválon 
történő szerepléséhez igényelt anyagi hozzájárulást. 

Elhangzott a segélykérelmek témakörében, hogy a Szo-
ciális Oktatási és Bizottság az elmúlt időszakban 45 mázsa 
tüzelőt, 48 ezer forint értékben rendkívüli települési támoga-
tást, és 100 ezer forint értékben tanulmányi segélyt állapított 
meg. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is ismertet-
te tárgyalt napirendi pontjait, javaslatait. 

A folytatásban elfogadták a Patkó utca közművesítésére 
beérkezett árajánlatot a Cívis Légtechnika Kft. mellet szavaz-
va. A vízellátás építésére valamivel több, mint bruttó 20 millió 
758 ezer forintos, a szennyvízcsatorna építésére vonatkozó-
an a mintegy (bruttó) 17 millió 274 ezer forint értékű áraján-
latot fogadták el. 

A Kőrisfa utcai szolgálati lakások körbekerítésére a Com-
munal Contact Kft. 1 millió 953 ezer forint + ÁFA összeg-
ben nyújtott be árajánlatot, amit elfogadott a testület. Ezen 
túl a bizottság döntését fogadta el a testület az Egészségügyi 
Központ villamos kiviteli terveire, valamint a sporttelep villám-
védelmi terveinek elkészítésére nézve.

A második napirendi pontban a Komárom és Környéke Ön-
kormányzati Társulás beszámolójáról tárgyaltak, mely témá-
nál jelen volt dr. Szeidl Bernadett, a munkaszervezet képvi-
selője.

Az ülés további menetében a Bábolnai Gyermek és Ifjú-
sági Önkormányzat idei programterve és költségvetése ke-
rült terítékre. A beszámoló során Török Márton GYÖK-polgár-
mester is válaszolt a felmerült kérdésekre. A napirendi pont-
ban egy nyári, nemzetközi ifjúsági tábor szervezésének lehe-
tősége is előtérbe került, amelyen a helyi fiatalok a testvérte-
lepülések küldötteivel folytathatnának eszmecserét. A tavalyi 
beszámolót, valamint az idei programot is egyöntetűen elfo-
gadta a testület. 

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ és a Százszorszép 
Óvoda és Bölcsőde tekintetében – előterjesztések alapján - 
tárgyalták a szolgáltatási önköltségeket. A térítési díjak nem 
változtak, a bölcsődében továbbra sincs gondozási díj, a 
bölcsődei étkezési térítési díjak is maradtak a korábban meg-
állapítottak szerint, ez (nettó) 362 forint/adag/nap/fő. 

Tárgyalták a Bábolnai Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői 
álláshelyére szóló pályázati kiírás tartalmát. Az ügyvezetői 
poszton a kinevezés öt évre szól. Az intézményvezetői pályá-
zat benyújtási határideje május 31-e, a képviselő-testület a 
benyújtott szakmai pályázatokat június 28-ai ülésén bírálja el.

A Kukoricafesztivál sátrában történő étkeztetésre vonatko-
zó pályázati felhívást is tárgyalták, mely kapcsán elhangzott 
dr. Horváth Klára polgármester tolmácsolásában, hogy a he-
lyi fesztivál egybeesik a Bábolnai Gazdanapokkal. Mint is-

mertette, a fesztivál minden napján egy kiemelt, ismert hazai 
zenekar szórakoztatja majd a közönséget. 

A következő napirendi pontban szó esett Bábolna várossá 
válásának 15 éves évfordulójára tervezett programról, mely-
nek kapcsán művészeti alkotásokat generáló pályázatokat ír 
ki az önkormányzat több kategóriában. Ezzel is emlékezetes-
sé tennék a lakosság körében a jeles évfordulót.

Volt már porondon korábban a T-Kopiker Kft. kérése. A tár-
saság a malom épületét vásárolta meg, melyhez a helyi épí-
tési szabályzatot is módosítani kell, az önkormányzattal az 
adásvételi előszerződés jóváhagyása is szükséges, mely ak-
kor válhat véglegessé, amikor a szabályzási terv módosul. 
Felmerült egy olyan probléma is, hogy amennyiben a város 
értékesíti a közterületet, van olyan tulajdonos a területen, aki 
nem tudja az eladás után megközelíteni az ingatlant. Egye-
lőre a cégeknek is egyeztetni kell egymással. A testület is to-
vább tárgyal az ügyben és az egyezségre törekedve intézke-
dik majd a közeljövőben. 

A város hitelfelvételével kapcsolatos napirendnél sokat idő-
zött a grémium annak érdekében, hogy a település számá-
ra a lehető legelőnyösebb ajánlatot fogadják el. Több ban-
kintézet adott indikatív ajánlatot 1 milliárd forint felvételéről 
tíz éves futamidőre. Jelenleg nem arról döntöttek, hogy hitelt 
vesznek fel, hiszen ahhoz kormányzati hozzájárulás is szük-
séges. A folyamat tehát, hogy a város bekérte a bankintéze-
tek indikatív ajánlatát, mely alapján sor kerül a végleges aján-
lat kidolgozására.  Ezt követően kerül a hitelfelvételi kérelem 
a kormány elé – kincstári előkészítés után –, majd a hozzájá-
rulás birtokában gondolkodhat a település a végleges hitel-
felvételről. A képviselők alaposan megvitatták a témát, gon-
dolva a számlavezetési díjkülönbözetre is abban az esetben, 
ha egy előnyös ajánlat miatt az önkormányzat bankot vált - 
így kedvezőbb ugyanis a hitelkamat az egyes bankintézetek-
nél. Hosszasan mérlegelték a témát, nem véletlenül. A hitel 
felvétele ugyanis igen hosszú folyamat, a hiteligényt pedig a 
helyi nagyberuházások, a fürdő létesítése indokolja. Fontol-
gatták a rizikófaktorokat, de megfogalmazták azt is, hogy a 
város racionális gazdálkodással komoly tartalékkeretet hal-
mozott fel eddig is. Azt korábban is tudták, hogy a takarékos-
kodás önmagában nem elegendő, ezért kell hitelhez folya-
modni. A strand és fürdő létesítése a város évtizedes álma, a 
hitellel járó áldozatok mellett azonban az is elhangzott: a für-
dő konkrét fejlődést ígér a jövőre. Az is tudható, hogy koráb-
bi kormányzati jogszabályváltozások révén az önkormányzat 
súlyos adóforintoktól esett el ezért az anyagi tervezés is ne-
hézkes ilyen hosszú időintervallumra. A városvezetés min-
denesetre bizakodását fejezte ki, még annak lehetősége is 
felmerült, hogy a TOP-os pályázatok többlettámogatásai is 
gyarapíthatják a kasszát. Hosszas mérlegelés után a pénzité-
zetek közül a Pannon Takarék Bank Zrt. indikatív ajánlatát tar-
tották a legkedvezőbbnek. 

A Győr Nagytérségi Önkormányzati Társulás megkeresé-
sével is foglalkoztak, miután szelektív hulladékgyűjtő sziget 
kialakítására van lehetőség városunkban. Ennek helyszínét 
határozták meg, a Hetes-major területét (a Kőrisfa utca kör-
nyéke) jelölték ki. 

Legközelebb április 26-án ülnek tárgyalóasztalhoz a gré-
miumi tagok, amikor többek között közigazgatási szünetet is 
elrendelnek majd, s meghallgatják a Bábolnai Televízió Non-
profit Kft. beszámolóját.
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkod-
hass a jövőn!” – Széchenyi István gondolatával köszöntötte 
a megemlékezőket Veresné Szkocsek Mária alpolgármes-
ter március 15-én a Szabadidőközpontban, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára szervezett 
megemlékezésen.

Az ünnepi beszédet Czunyiné dr. Bertalan Judit ország-
gyűlési képviselő mondta. A forradalom célját úgy boncol-
gatta, hogy a célkereséshez a forradalom tanúit és a kor for-
málóit hívta segítségül: Arany Jánost, Kossuth Lajost, Deák 
Ferencet és Széchenyi Istvánt. Idézetek láncolatával ábrá-
zolta a korszakot, a magyarság harcát.

„A szabad nemzet független, független a kettős elnyomás-
tól, a téveszmék homályától, a külföldi pénztőke hazai politi-
kai ügyekre gyakorolt kiszolgáltatottságától, a nemzetek ele-
gyítő kultúrát és nemzeti egyediséget tagadó nemzetköziség 
illúzióitól. A független ember és a független nemzet nem fél, 
mert nem fél és nem függ senkitől...ennek a harca a szabad-
ságharc” – hangzott el a beszédben a forradalom lényege-
ként. 

Az ünnepi beszédet követően a Cseperedők Néptánccso-
port egy táncszínházi produkciót adott elő az ünnepi alka-
lomra.

A megemlékezés a régi temetőben, majd a Hősi kapunál, 
végezetül a Bábolnai csata emlékműnél folytatódott, ahol a 
megemlékezők néma főhajtás mellett helyezték el az emlé-
kezés koszorúit és virágait. A Hősi kapunál a Bábolnai Har-
sonások is közreműködtek. A helyszíneken koszorúzott a 
bábolnai önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. képvise-
lete. Koszorúztak továbbá az IKR Agrár Zrt., a Fidesz Bá-
bolnai Szervezete, az MSZP Bábolnai Szervezete, a Pettkó- 
Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium, a Rá-
kóczi Szövetség Bábolnai Szervezete, a helyi vöröskeresz-
tesek és a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat.

Március 15-e a magyar szabadság születésnapja. A bá-
bolnai közösség méltó módon emlékezett az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján. 

„a független neMZet neM fél...”

Méltó diákMűsor a neMZeti ünnepen
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete 

a Bábolnai Általános Iskolában is visszatért a 170 évfordu-
lón. Március 14-én az iskolában az Anonim Drámacsoport 
adott ünnepi műsort, a színjátszókör tagjai a forradalmi ese-
mények láncolatát idézték fel. A diákságot Veresné Szko-
csek Mária pedagógus, a drámacsoport vezetője köszön-
tötte, majd a színpadon vetített képekben tűnt fel a Pilvax 
kávéház, az ikonikus 12 pont, a nép követelése, a múze-
umlépcső, a szabadságharc nagy alakjainak portréi. A drá-
mások nemzeti színű kokárdával a mellükön szónokolták a 
kor nagy kiáltványait, verseit és a magyar haza kívánalmait. 

Az Anonim Drámacsoport előadása most is méltó volt a 
nemzeti ünnephez és a kerek évfordulóhoz. 
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Dr. Horváth Klára polgármester kö-
szöntő szavaival vette kezdetét a kilen-
cedik Tipegő Néptánc Fesztivál márci-
us 24-én Bábolnán. Mint fogalmazott, 
a tánc az életkortól független. A fesz-
tivál pedig nemcsak a versenyzésről, 
hanem a táncon túl a barátokról, a szó-
rakozásról – és ami a legfontosabb –- a 
hagyományőrzésről is szól. 

A köszöntést szinte már alig bírták 
kivárni a legkisebbek, a színpad szélén 
toporogva már a pódiumra vágytak a 
vendéglátók: a Cseperedők legfiata-
labb táncosai indították ugyanis a pro-
dukciók sorát. 

A kislányok cifra népviseletben, sza-
lagos hajfonattal, hatalmas mosollyal 
az arcukon fogták meg a fiúk kezét, 
majd közösen, hangos énekszóval 
harsogták a népi mondókákat és da-
lokat. A formációban óvodások is 
szerepeltek, ez tükrözte leginkább a 
fesztivál elnevezését. Bors Erika és Tö-
rök Sándor,  a  bábolnai  Cseperedők  
Néptánccsoport vezetői elmondták, a 
megye tánccsoportjait megszólító fesz-
tivált kétévente rendezik meg. Ezúttal 
négy településről: Komáromból, Kocs-
ról, Rédéről és Tatáról három együttes 
érkeztek hozzájuk, így a bábolnaiakkal 
mindösszesen nyolc formáció állt szín-

padra, száznyolcvan táncossal, 5-14 
éves korosztállyal. 

A kicsik után a nagyobbacskák vették 
birtokba a színpadot. Minden tánclé-
pést egy újabb követett. Csattogott a 
fiúk tenyere, lábukon nagyot dobbant 
a fényes csizma sarka. Néhány ütem 
ridázás alatt a fiúk magabiztosan ra-
gasztották tenyerüket a kislányok de-
rekára, hogy kellően megforgassák a 
szoknyák csipkéit. A koreográfiákat 
és a csoportok összhangját szakmai 
zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolga 

Vass Éva és Gula Miklós táncpedagó-
gusoknak, valamint Varró János nép-
zenésznek, hiszen az eltérő adottságú, 
különböző korosztályú csoportok tán-
cait és koreográfiáit igazságosan, de 
nem feltétlenül egymáshoz viszonyítva 
kellett értékelniük. Minden bemutatko-
zásra egy jelzőt is ragasztottak, mely 
elnevezés már egyfajta iránymutatás-
ként szolgált a minősítő folyamatban. 
A műsorszámok értékelését a tánccso-
portok vezetőivel is megvitatták annak 
érdekében, hogy talán a jótanácsokkal 
felvértezve folytatják az értékmentő 
munkát. A szóbeli értékelések olyan 
esetben is hasznosak lehetnek a cso-
portoknak, ha komolyabb megméret-
tetésre készülve csiszolgatnák előadá-
sukat. 

Szombat délután számos kiemelke-
dő produkció került színpadra. Ezek 
mind azt mutatták, hogy fontos a ma-
gyar néptánc hagyománya, melynek 
megyénkben is sokan hódolnak. Bors 
Erika és Török Sándor méltán köny-
velhették el sikernek a szombati na-
pot, miután a műsorszámokból és a 
szereplők mosolyából is kitűnt, hogy a 
gyerekek örömmel táncolnak, és kivá-
lóan érezték magukat Bábolnán, a me-
gye nívós tánccsoportjaival közösen, a 
Tipegő Gyermeknéptánc Fesztiválon. 

hd

óvodások is táncoltak 
a tipegő néptáncfesZtiválon

Nagyszabású néptánc gálát szervezett március 24-én, szombaton a bábolnai Cseperedők Néptáncegyüttes a 
Szabadidőközpontban. A megyei találkozó produkcióit szakmai zsűri minősítette, akik a csoport összhangját, a 
zene és a koreográfia egységét is értékelték. Komáromi, kocsi, rédei és tatai csoportok mutatkoztak be.

„Ha a táncunkat nézed,a szívünk szavait hallod.”
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a

CSEPEREDŐK
NÉPTÁNCCSOPORT

MŰSORÁRA
a Bábolnai Szabadidőközpontba

2018. április 28-án 16 órára
Muzsikál a Rojtos Együttes
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Egy év szünet után idén szeptember 5-8-ig ismét Bábol-
nán találkoznak az agrárszakma legjelentősebb szereplői 
hazánk legnagyobb múltra visszatekintő mezőgazdasági 
kiállításán. Az elsőt 1977-ben rendezték Bábolnai Napok el-
nevezéssel, mely a földrész elismert agrárszakmai rendez-
vényévé vált. Az idei már a 31. alkalommal várja majd az 
érdeklődőket. A szervezők március 29-én tartottak sajtótá-
jékoztatót a Ménesbirtok Ötösfogat éttermében.

A sajtótájékoztató vendége volt Feldman Zsolt agrárgaz-
daságért felelős helyettes államtitkár, aki beszédében ki-
emelte, a gazdanapok a fajtakísérletektől a precíziós gaz-
dálkodáson keresztül a napenergia hasznosításig olyan 
komoly tudásátadást és ismeretszerzési lehetőséget fog biz-
tosítani a gazdálkodók számára, mely tovább fogja öregbí-
teni az eddigi hagyományokat. Mint mondta, a gazdanapok 
azért is fontos az itt megjelenő kiállítóknak, forgalmazók-
nak, gyártóknak, mert most olyan időszakot élünk, amikor 
hazánkban meglódultak a mezőgazdasági beruházások, 
fejlesztések. Ezért bízik abban, hogy a szervezők munkája, 
a kedvező gazdasági környezet és a magyar gazdálkodók 
fejlődés iránti igénye a Bábolnai Gazdanapok keretében fog 
kicsúcsosodni.

A kiállítás számára fontos együttműködő partner a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, melynek képviseletében Ba-
logh Zoltán, Komárom-Esztergom megyei elnök hívta fel a 
figyelmet a gazdanapok során megrendezésre kerülő gaz-
dafórumokra. Ezenkívül megyei kistermelők termékbemuta-
tóival és „kamarai folyosóval” várják a látogatókat.

A Bábolnai Gazdanapok ez évben minden eddiginél szé-
lesebb körű programokkal várja a látogatókat. Erről Haál 
Gábor, a vendéglátó Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazga-
tója beszélt. Bábolna adottságait kihasználva többek közt 
a legkorszerűbb precíziós és smart-technológiákat is felvo-
nultató gyakorlati gépbemutatókkal, traktorhúzóversennyel 
és favágó bemutatóval színesítik a programok kavalkádját.

A kiállítást szorosan együttműködve szervezik a várossal. 
Ugyanebben az időszakban zajlik majd a település legna-
gyobb kulturális rendezvénye, a Kukorica Fesztivál, mely 
huszadik, jubileumi alkalmára dr. Horváth Klára polgár-
mester invitálta a gazdanapok látogatóit. A sajtótájékozta-

tón a legjelentősebb koncertekre hívta fel a figyelmet. Mint 
mondta, szeptember 5-én a Lord együttes lép színpadra, 
csütörtökön a Piramis, péntek este a Neoton koncertezik. 
Szombaton a helyi és környékbeli művészeti csoportok tar-
tanak bemutatót, vasárnap pedig a Csík zenekar fellépését 
láthatja a fesztivál közönsége.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is a 
sajtótájékoztató vendége volt, aki legszívesebben ide köl-
tözne arra a néhány napra, annyi változatos és színes prog-
ram várja a látogatókat. Úgy véli, minden agrárrendezvény 
fontos, de a megyében élők számára és neki is ebben Bá-
bolna az első. Kiemelte a város, a Ménesbirtok és a szer-
vezők együttműködését, melyben a szakmai programok 
tudásbörzéje mellett az ideérkezők kulturális élményekkel 
is gazdagodhatnak.

A szervezők részéről Vona Márton szólt a precíziós gaz-
dálkodás és a smar-technológiák jelentőségéről, melynek 
gyakorlati és elméleti bemutatására kiemelt szerepet szán-
nak a gazdanapok alkalmával.

Szót kért a meghívottak soraiból Szaxon Attila, az IKR 
vezérigazgatója. Felvetette, hogy fontos lenne az évenkén-
ti rendezés, tehát ne maradjanak ki más események miatt 
gazdanapok. Felhívta a figyelmet a napenergia mezőgaz-
daságban történő hasznosítására, valamint a fajtakísérletek 
gazdanapokon történő megjelenésére.

BÁBOLNAI GAZDANAPOK
ahol az agrárszakma színe-java találkozik 

locsolási kedveZMény
A lakossági felhasználóknak idén is lehetőségük van lo-

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

A kérelmet, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban 
is átvehető vagy az ÉDV Zrt. honlapjáról letölthető nyom-
tatványon kell benyújtani személyesen az Ügyfélszolgála-
ti Irodákban, 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 ke-
rül elszámolásra.
FELTÉTELEI:
– az igénylő főmérős felhasználónak minősül;

– rendelkezik írásos, mindkét fél által aláírt közszolgáltatá-
si 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 felhasz-
náló a kedvezményt
– locsolási időszakban, a hozzájárulás kiadásának napjá-

tól,
– nem locsolási időszakban, a locsolási időszak kezdő 

napjától kapja meg.

Felhasználóváltozás esetén a locsolási kedvezményt 
újra kell igényelni.
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nőnapi Meglepetés
Különleges meglepetéssel köszöntötték nőnap alkalmából a váro-

sunkban működő Derű Háza Idősek Otthona hölgylakóit március 9-én. 
Szélesné Piszton Andrea verses köszöntőben éltette a tavaszt hozó höl-
gyeket, majd az 1971-es táncdalfesztivál népszerű előadója, Delhusa 
Gjon lépett a rögtönzött színpadra, hogy dalaival megörvendeztesse a 
szépkorú nézőközönséget.

Delhusa Gjont érzelmi szálak is kötik településünkhöz, hiszen a párja 
nagymamája évek óta az idősek otthonának lakója, így nagy szeretettel 
érkezett Bábolnára. A művész ingyen lépett fel az intézményben, sőt, 
minden nézőt egy-egy kazettával is megajándékozott. Az egyórás mű-

sorra gondos válogatással készítette össze dalait, hogy az intézmény minden lakója felejthetetlen élményekkel gazdagod-
hasson.  

A lírai énekes elárulta, mindig az idősebb korosztályt tekintette a legkedvesebb közönségének, hiszen nekik kezdett éne-
kelni, ők juttatták a sikerhez, és ma is a szívéhez közel állnak. Az ismerős, főként szeretetről, boldogságról, örömről szóló 
dallamok nagy sikert arattak a szépkorúak körében, valamennyien együtt énekeltek az előadóval és vastapssal köszönték 
meg a performanszot.

„kakaókoncert” – Zenés kedvcsináló hangverseny 
A Ritmus Művészeti Iskola különleges akciót hirdetett meg. A márci-

usi barátság hónap keretében növendékeiket arra ösztönözték, vigyék 
magukkal zeneóráikra barátaikat, iskolatársaikat, hogy minél szélesebb 
körben megismertessék a zenetanulás élményét, a közös zenélés örö-
mét. A vendégek megtapasztalhatták, hogyan zajlik egy hangszeres, 
vagy szolfézs óra, kipróbálhatták a különböző hangszereket, megfigyel-
hették zeneiskolás barátaik órai munkáját. A hónap záró mozzanataként 
március 26-án a zeneiskola vezetése növendékhangversenyre invitálta 
az érdeklődőket, ahol azt mutatták meg, milyen egy is egy növendék-
hangverseny. A zeneiskola növendékei megszólaltatták az összes hely-
ben tanulható hangszert, hallhatók voltak gyermekdalok, felcsendültek 
klasszikus dallamok és mai művek is. A koncertet követően sütemény és 
finom kakaó várta a zenészpalántákat és barátaikat. 

nőnapi kedves kösZöntés
Török Sándor, a helyi művelődési és sport intézmények vezetője 

köszöntötte a városi nőnapon megjelenteket a nőnap alkalmából. 
A Szabadidőközpontban megrendezett eseményen Vass Ádám, a 
Helytörténeti Kör tagja szólt elismerően a nőkről és a nőkhöz. „Az 
első nő, akivel kapcsolatba kerülünk, az édesanyánk”, így kezdte a 
város férfilakossága nevében megfogalmazott gondolatokat az ese-
mény szónoka. Elsőként Szent Ágoston gondolatát idézte, majd a 
hála szavait fogalmazta meg: gondoskodó türelmükért, óvó szerete-
tükért, megért simogatásaikért, önfeláldozó gondosságukért, a tiszta 
ruháért és a családi fészek melegéért.  

Vass Ádám a nőnap történelmi előzmé-
nyeiről, az 1857-es amerikai sztrájkról is 
beszélt, amit a nehéz munkakörülmények 
miatt és az aránytalan munkabérekért ge-
nerált a másik világ nőtársadalma. A márci-
us 8-ai demonstráció emlékezetes dátum-
má lett a világ naptárában. Vass Ádám a 
világnap okán ünnepelt nők közt a legfia-
talabbat és a legidősebbet is meglepte vi-
rággal a köszöntő gondolatokat követően. 

A folytatásban zenés műsor vette kez-
detét a nők szórakoztatására. Az előadó, 
Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház mű-
vésze musicalslágerekkel állt színpadra.
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Új programsorozatot indítottak útjára városunk általá-
nos iskolájában iskolába hívogató elnevezéssel. A prog-
ramok célja, hogy a leendő kisdiákok az első tanítási nap 
előtt megismerjék az intézmény épületét, tantermeit, és 
játékos foglalkozások keretében megismerkedhesse-
nek jövőbeli tanítóikkal.

Csomó Zsuzsanna, az általános iskola pedagógusa el-
árulta, a március 8-i nyílt délután folyamán forgószínpad-
szerű foglalkozásokkal készültek a kicsik számára, akiket 
pecsétgyűjtő menetlevéllel is elláttak. A két megnyitott tan-
teremben kipróbálhatták az interaktív táblákat, fejlesztő pe-
dagógusok segítségével játékos feladatokat oldottak meg, 

illetve kézműves foglalkozások keretében – már a diákévek-
re hangolódván – könyvjelzőket, ceruzadíszeket készíthet-
tek. Eközben a szülők a helyi egyházak képviselőinek tájé-
koztatóját hallgathatták az intézmény művészeti termében, 
hiszen a hitoktatás az iskolai nevelés keretében is jelen van. 
A nyílt napon a bábolnai ovisok mellett Banáról is érkeztek, 
hiszen ötödik évfolyamtól a szomszédos település diákjai 
is a helyi padokat koptathatják majd. A következő nyílt al-
kalmat április 5-én rendezik, mely után a hónap közepén a 
beiratkozási időszak is elkezdődik.

A rendezvénysorozat keretében folytatásként az általá-
nos iskola 2. B osztálya az óvodába látogatott, ahol a Ger-
gely-járás hagyományait elevenítették fel. A régi időkben, 
mikor még nem létezett tankötelezettség, a már iskolás di-
ákok Gergely napján püspöknek, huszárnak beöltözve jár-
ták az országot, adományokat gyűjtöttek tanulmányaikhoz, 
és versekkel, énekekkel toborozták társaikat az iskolába. 
Szentgyörgyi Zoltánné pedagógus lapunknak elmondta, a 
kevésbé ismert népi dalokkal és szokásokkal az énekórá-
kon ismerkedtek meg a gyermekek, akik nagy lelkesedés-
sel készültek az előadásra. A hagyományőrző, magyarság-
tudatra nevelő műsor fontos célja volt az is, hogy az óvodás 
apróságok egy picit jobban megismerkedjenek az iskolával, 
leendő diáktársaikkal.

Az általános iskola tanítói is látogatást tettek az óvodában, 
ahol egy bemutató foglalkozás keretében megismerhették 
későbbi tanítványaikat. A Százszorszép Óvoda szeptem-
berben alakított új csoportjában a 2011-ben született és már 
iskolaköteles korba lépő apróságok járnak. A 17 főből álló, 
iskolába készülő nagycsoport lurkói hamar megtalálták a 
közös hangot, és egymást támogató társasággá kovácso-
lódtak. A bemutató foglalkozás alkalmával a csemeték napi 
rutinját mutatták be a kíváncsi pedagógusoknak Szendi Jó-
zsefné óvodapedagógus irányításával, ám erre az alkalom-
ra picit jobban készültek. Az érdekes téma feldolgozásával 
és játékos feladatokkal bemutathatták, hogy már képesek 
a 45 percig tartó koncentrációra. Egy állatokról szóló me-
sejátékkal készültek, melyet igazi színészpalánták módjára 
mutattak be. Az előadás közben a tanító nénik megfigyel-
hették, felmérhették a kicsik készségeit, képességeit. 

Az iskolaéretté nyilvánítást egy felmérés előzte meg, mely 
során bebizonyosodik, hogy a kicsik valóban érettek-e az 
iskola nyújtotta új kihívásokhoz. A bemutató foglalkozás 
után az óvodapedagógusok a tanítókkal közösen vitatták 
meg a látottakat, mindannyian pozitívan értékelve a leendő 
elsősök bemutatkozását.

iskolába hívogató

ÁPRILIS 16-ÁN ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉST SZERVEZÜNK AZ ÓVODÁBAN.

Az adott napon az elektronikai hulladékot az óvoda kerékpártárolójánál  
kérjük elhelyezni.

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

hUlladék-
gyűJtés
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varrott nyUlak  
aZ óvodai galériában

felhívás
A BáBolnAi SzázSzorSzép ÓvodA  

éS BölcSődéBe történő BeírAtáSrA
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményben 
2018/2019-es nevelési évre a beíratásra az alábbi idő-
pontokban kerül sor:

2018. április 24-én, kedden 7.00-15.00 óráig 
2018. április 25-én, szerdán 7.00-15.00 óráig

Az ÓVODÁBA a 2015. szeptember 01. ás 2016. au-
gusztus 31. között született gyermekek jelentkezését 
várják, valamint azokét a gyermekekét, akik még nem 
jártak óvodába, de a 3. életévüket 2018. 08. 31-ig be-
töltik.

A BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEKRE a 2016. szeptember 
01. és 2017. augusztus 31. között született gyermekek 
előjegyzését, beíratását várják.

Felhívom a tisztel szülők figyelmét arra, hogy a közne-
velési törvény 8. § (2) bekezdése és 95. § (9) bekezdése 
értelmében, 2015. szeptember 01-től hatályba lép a kö-
telező óvodai nevelésben való részvétel.

,,A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású 
intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére 
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülmé-
nyei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.’’

A beíratáskor az alábbi köziratok bemutatása  
szükséges:

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
(születési anyakönyvi kivonat)

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló  
hatósági igazolvány

– A gyermek TAJ kártyája

– A szülő személyi azonosító igazolványa

– A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvoda felvételi körzete:  
     Bábolna közigazgatási területe.

A felvételi kérelmekről első fokon az óvoda vezetője dönt 
és május 27-ig értesíti az illetékeseket. Elutasítás esetén 
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyző hivatott a kérelmet elbírálni.

Kérem az érintett szülőket,  
hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük 

beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek.

Kocsi Gábor 
jegyző

Január óta készíti textil műveit, húsvéti rongynyulait és 
szövet tyúkocskáit Németh Hilda, aki március 21-én mutatta 
be varrott alkotásait a Százszorszép Óvodában. Az intéz-
ményben negyedévente nyílik új kiállítás a folyosógalériá-
ban elsősorban helyi alkotók munkáiból. Legutóbb Józsy 
Judit horgolt állatkáit láthatták a kicsinyek, ezúttal pedig – 
ahogy magáról beszélt – egy ügyes kezű ”hobbivarrónő” 
mutatkozott be műveivel.

Németh Hilda unokája, Szabó Emma is a bábolnai óvo-
dába jár, így egészen egyértelmű volt a kiállító személye a 
kötődés okán.

Németh Hilda szabásminta alapján, varrógéppel varrja 
műveit, a végső csinosítást, a szövet állatkák szemeit és az 
egyéb „alkatrészeket” kézzel ölti rájuk. A textilbábuk hulla-
dék alapanyagokból készültek, akárcsak otthonának textil 
kellékei, hiszen konyhai fogókesztyűt, párnahuzatokat, füg-
gönyt és az egyéb – egyszerűen kivitelezhető - lakásfelsze-
reléseket mindig maga készíti el. 

A húsvéti nyuszikból és tyúkokból befolyt összeget az al-
kotó az intézmény javára ajánlotta fel. 

www.btv.hu
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Egy éve nyílt meg Bábolna központjában az Agrár-Com 
Kft. Farmhús márkajelű húsboltja. Az évfordulót vendég-
látással egybekötött alkalommal ünnepelték meg a tulaj-
donosok március 28-án. 

Kozicz Balázstól, az Agrár-Com Kft. ügyvezetőjétől meg-
tudtuk, hogy családi vállalkozásban mintegy harminc éve 
foglalkoznak állattartással és gazdálkodással. Szellemisé-
gük szerint azt vallják, a boltban árusítandó portéka akkor 
lehet ellenőrizhetően kiváló minőségű, ha a termékpálya 
minden lépését, a termőföldtől az asztalig végig viszik, ezzel 
is rentábilissá téve a sertéstenyésztést. Ezért először a nö-
vénytermesztésben szereztek jártasságot, majd úgy tették 
nyereségessé vállalkozásukat, hogy az állatoknak megter-
melték a takarmányt, és az azon hizlalt, általuk tenyésztett 
sertéseket maguk dolgozták fel. 

Zöldmezős beruházással hozták létre vágóüzemüket Kis-
igmándon, ahol sertésvágással, darabolással és csontozás-
sal foglalkoznak. Bábolnán emellett húsboltot is nyitottak, 
ezen túlmenően több környékbeli és távolabbi húsboltba és 
húsüzemekbe is szállítanak félsertést. A bábolnai húsbolt 
számára a füstöltáru és az egyéb húskészítmények, tölte-
lékáruk is a tulajdonosok munkáját dicsérik. Termékpalettá-
jukon legelőn hizlalt marha színe-javát kínálják, minőségi, 

friss baromfi hússal és hústermékekkel, valamint birka és 
bárányhússal is szolgálnak. Kínálatukban fellelhetők Hunga-
rikum-termékek, így például mangalica és szürke marha is. 

A húsboltjukban árusított feldolgozott termékek kilenc-
ven százalékát maguk állítják elő, a maradék mennyiséget 
is megbízható, hozzájuk hasonló szellemiségű gazdálkodó 
termelőktől szerzik be. Baromfitermékeik is magyar alap-
anyagból készülnek. Kuriózumnak tekinthető, hogy látvány-
konyhát is üzemeltetnek, amelyben a vásárló szeme láttára 
készítik el a hagyományos disznótoros ételeket, a sült kol-
bászt, hurkát, pecsenyét, csülökételt és grillezett finomsá-
gokat. Az idelátogató garantáltan tradicionális ízekkel talál-
kozhat. 

A bábolnai húsbolt tulajdonosai amellett, hogy a helyi 
szolgáltatói kör szereplői, többeknek megélhetést is nyúj-
tanak. A növénytermesztéstől a húsboltig 13 főnek adnak 
munkát amellett, hogy a tulajdonos-család tagjai is a vállal-
kozásban tevékenykednek. 

– Termékeink örömünkre nagyon keresettek. A bolt be-
váltotta korábbi reményeinket. Áraink talán kicsit magasab-
bak az átlagosnál – mely annak köszönhető, hogy minden 
alapanyag ellenőrizhető, megbízható, saját munkafolyama-
taink eredménye – de úgy vélem, ezt elfogadták a helyiek – 
mondta el Kozicz Balázs, a vállalkozás ügyvezetője, aki azt 
is elárulta, hogy folyamatosan bővítik termékkínálatukat. Azt 
sem zárta ki, hogy másik településen is szerencsét próbál-
janak termékeik árusításával.

Az egyéves évforduló okán nyereményjátékot hirdettek, 
amelyen három díjat sorsoltak ki vásárlóik között. Harmadik 
díjként egy 10 ezer forintos vásárlási utalványt sorsoltak ki, 
a második nyertes egy ínycsiklandozó füstölt sonkát vihetett 
haza, a fődíj pedig egy 5%-os kedvezményt tartalmazó tör-
zsvásárlói kártya volt. A nyerteseket és törzsvásárlóikat egy 
különlegesen elkészített borjúraguval is megvendégelték. 
Születésnapi akcióikat is észlelhetik a vásárlók, hiszen eb-
ben a hónapban folyamatosan kedvezményes árak várják a 
minőségkedvelő vevőket. 

terMőföldtől aZ asZtalig
egy éves születésnapját ünnepelte a Farmhús húsbolt

idén négy éves lesZ a terMelői piac
Minden hónap második szombatján 

visszatér a termelői piac a városközpont-
ba. A kistermelők vására immár három 
éve indult útjára, idén majd a negyedik 
születésnapját ünnepeli. Március 10-én 
14 kereskedővel húsz standon kínálták 
az őstermelők termékeiket. Antos Zsófi-
ától megtudtuk, az értékesítők mintegy 
harminc kilométeres körzetből érkeznek 
Bábolnára, de akadnak helyi eladók is a piacon. Az átlag, hogy húsz standon 
árusítanak, tehát a kezdeti időszaktól jelentősen bővült az árusok köre. A legjel-
lemzőbb termékek a sajt, a fürjtojásos termékek és a méz. Bábolnán nemigen 
alakult ki kistermelői közeg. Akadnak azonban helyi eladók is néhányan. 

Hamarosan a palánták és a zöldség, gyümölcs is megjelenik a portékák közt. 
A piac szervezői nem hirdetik az árusítás lehetőségét, ennek ellenére gyakran 
keresik őket azzal, hogy a bábolnai termelői piacon értékesítenének. A termékek 
minden esetben házi jellegűek, ez indokolja a keresletet, még akkor is, ha ezek 
a portékák drágábbak a tömeggyártásban készült áruknál. Legközelebb április 
14-én, szombaton lesz piac. 

BÁBOLNAI
TERMELŐI PIAC

április 14-én, szombaton  
8–11 óráig

Bábolna központjában
szörp, lekvár, méz, dió, aszaltgyümölcs, fürj - 

fürjtojás, kerámia és kézműves termékek,  
házi készítésű tej- és mangalica termékek, 

sajtok, füstölthús áru, kürtőskalács, savanyúság, 
házi rétes

Eső esetén a változás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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„Nem nőhet nagyra az a 
fa, melynek gyökerei nem 
elég erősek.” A régmúlt 
időben a lovagok védel-
meztek valamit, valakit, jó 
célt szolgáltak, ők voltak 
a gyengék oltalmazói. E 
gondolat jegyében szü-
letett a Magyar Sonkalo-
vagrend, írják honlapjukon 
szervezetük jellemzésére. 
Ebben a szellemiségben 
hívták éltere a sonkafesz-
tivált is, először 2007-ben, 
melynek a hagyományos 
sonka megóvása, nép-
szerűsítése volt a célja. A 
törekvés azóta sem változott. Bábolna városának a vásár 
jó hírnevet hozott, most is sokan keresték fel a fesztivált a 
környékről és az ország távolabbi pontjairól is.

A kétnapos fesztiválon több mint tíz standon kínálták a 
húsfeldolgozással foglalkozó vállalkozások a hagyományos 
parasztsonkát, sonka, szalámi és kolbász-különlegessége-
ket. Változatos alapanyagokból, így például mangalicából 
és lóból készült kolbásszal is lehetett találkozni a felsora-
koztatott kínálatban. A bőség zavarában nem okozott prob-
lémát a húsvéti étek beszerzése, hiszen ez a vásár éppen 
erről szólt most is, ahogy minden korábbi esztendőben.

Debreceni Tibor főszervező elmondta, mindkét napon jól 
fogyott az áru a standokról. 

– A sonkafesztiválra érkezők általában tudják, hogy mely 
vállalkozás termékét kedvelik, választják. Vannak visszatérő 
vendégeink: Békéscsabáról, Szegedről, Tatáról, Csográd 
megyéből, Pápáról és Bajáról is, így ezen húskészítmények 
is teret kapnak a hazai portékáink mellett. Mi mindig felké-
szülünk a húsvétra, a sonkagyártásunk hetven százaléka az 
ünnepre és a fesztiválra készül el, és ez az, amin szeretnénk 
változtatni. Jártam Olaszországban és Spanyolországban is 
tanulmányúton, ezért tudom, hogy az olaszok 30 millió son-
kát fogyasztanak el évente, vagyis az emberek átlagosan 
havonta egy egész sonkát megesznek. Amennyiben nálunk 
is ilyen kereslet volna, az a sertéstartást, a mezőgazdasági 
ágazatot tudná támogatni – magyarázta.

A bőséges kínálatban a 
sonkamustra eredménye 
is egy kiváló iránymuta-
tást adott a vásárlóknak. 
A sonkákat ugyanis idén 
is elismert szakmai zsűri 
értékelte. Új szabály az is, 
hogy kifejezetten a stand-
ról választ a zsűri, így ez is 
egyfajta minőséget garan-
tál minden értékesítendő 
termékre vonatkozóan.  

Opóczki Sándor mester-
szakács zsűrielnök szerint 
az idei felhozatal átlagos-
nak tekinthető. Akadtak ér-
dekes, új ízek és ízesítések 

is. A hagyományos sonkát azonban hagyományos szabá-
lyok szerint, az érzékelés útján vizsgálták és bírálták. 

Tavaly megszületett a élelmiszertörvény is, mely a sonka 
készítését is szabályozza, így ez az írott szabvány is a minő-
ség egyfajta iránymutatója. Debreceni Tibor úgy fogalma-
zott, a fesztiválra csak olyan minőséget engednek be, mely 
megfelel az elvárásaiknak. 

A sonkaverseny eredményhirdetése ünnepélyes keretek 
közt történt a fesztivál színpadán, ahol aztán a szórakoz-
tatás kapott főszerepet, hiszen egészen estéig egymást 
váltották a magyaros, és a mulatós formációk. Fellépett 
a Grácia hegedű trió, az Accordeon harmónika együttes, 
helyből a Cseperedők Néptánccsoport, a hírességek közül: 
Gyurcsik Tibi, a Megarox Társulat, Jolly és Suzy valamint a 
Lobo Latino. 

A zenei kínálaton túl a vásárban édes és sós finomságok-
ból lehetett válogatni. Volt kürtőskalács, házi rétes, kimért 
édesség és hideg és forró italválaszték. 

A Magyar Sonkalovagrend húsvét előtt rendezi meg min-
den alkalommal kiemelt eseményét, mely a sonka népsze-
rűsítését tűzte ki legfőbb célként. A kivételes választékkal 
azonban azt is elérték, hogy aki sonkát kíván a húsvéti te-
rítékre, vásárlás közben pedig szórakozni is akar, az biztos 
kilátogat erre a gasztronómiai dzsemborira.

Hajnal Dóra

a sonka népsZerűsítése a cél
Füstölt illat, sonkamustra és vásár, bőséges kínálat és szórakoztató programok. Valahogy így 

lehetne röviden összefoglalni a sonkafesztivál lényegét, mely ezúttal is két napra, március 24-én 
és 25-én tért vissza a kiállítócsarnokba a Magyar Sonkalovagrend szervezése révén. 

ingyenes gaZdasági tanácsadás 
2018. április 23-án hétfőn 14 és 16 óra között a Bábol-

nai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné 
Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes 
gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai 
lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társada-
lombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgató-
sághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

A HULLADÉKUDVAR 
nyári nyitvatartási rendje (március 26-tól):

péntek: 10.00–18.00
szombat: 10.00–13.30
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A már kinőtt, felesleges-
sé vált ruhaneműk közt 
válogathattak a bábolnai 
szülők a Szabadidőköz-
pontban megtartott ba-
babörzén március 17-én. 
A használt gyermekhol-
mik vásárát olyan he-
lyi kismamák szervezik, 
akik korábban internetes 
fórumokon igyekeztek 
megválni gyerkőceik régi 
ruháitól és játékaitól. A 
sikeresebb értékesítés ér-
dekében azonban évente 
kétszer olyan, kézzel fog-
ható börzét keltenek élet-
re, ahol lehetőségük van a vásárlóknak arra, hogy gyerekeikre próbálják a por-
tékákat. Ezúttal tavaszi-nyári ruházatból válogathattak a kismamák, csupa olyan 
holmiból, amelyek jó minőségben, másoknak még kiválóan hasznosíthatóan 
megmaradtak a csemetékről. 

A bábolnai szervezők a bababörzén felkészülten várták a kisgyermekkel ér-
kezőket. Hajduné Zoltán Csenge szervező elmondta, a kicsik számára minden 
alkalommal az egyik sarkot foglalkoztatónak alakítják át. A vásár jótékony célo-
kat is szolgál, hiszen minden esetben gyűjtést is szerveznek. A szervezőtől azt 
is megtudhattuk, a felajánlásként beérkező adományok mindig a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központba kerülnek, akik segítenek a ruhaneműk szétosztásában. 

tavasszal és ősszel szerveznek börzét  
a bábolnai kismamák

babarUhák tavasZi vására

egésZségnap
Időpont: 

2018. április 28. szombat 8-12 óráig
Helyszín: 

KARDIREX Egészségügyi Központ
A helyszínen térítésmentesen vehet 
részt az alábbi szűrővizsgálatokon:

– EKG
– Doppler vizsgálat
– Melanóma (anyajegy) szűrés
– Vastagbélszűrés (gyorsteszttel) 
– Látásélesség vizsgálat
– Vércukormérés
– Koleszterinmérés
– PSA szűrés

Az EKG, Doppler, Melanóma vizsgála-
tokra előzetes regisztráció szükséges, 
melyet a KARDIREX recepcióján április 
19-26. (hétköznapokon 8-12 óráig) te-
het meg.
A vastagbélszűréshez szükséges 
tesztet szintén ezen időpontban lehet 
átvenni, visszahozni 28-án a szűrés 
kapcsán szükséges, mely azonnal ki-
értékelésre is kerül.

Amennyiben kérdése merülne fel  
a szűrésekkel kapcsolatban,  
kérjük írjon a Hölgy Egylet  

facebook oldalára:  
https://www.facebook.com/ 
BabolnaiHolgyekEgylete

Kacagástól volt hangos március 22-én a Sza-
badidőközpont színházterme. A bábolnai szín-
házi bérletsorozat szezonzáró előadásán Fel-
méri Péter, a Dumaszínház humoristája lépett 
színpadra. A népszerű erdélyi-magyar humoris-
ta már gyermekkorában sem vette túl komolyan 
az életet, humora végigsegítette minden nehe-
zebb helyzeten. 

A szórakoztató humor végigkísérte egész éle-
tét, Hofi Géza és Rejtő Jenő stílusa nagy hatás-
sal volt rá, ám műsorai összeállításánál a saját 
egyéniségére szabja a poénokat. Karrierje a 
2006-os Kolozsvári Humorfesztivál megnyerése 
óta töretlenül ível felfelé, 2007 végén már a Du-
maszínház csapatába tartozhatott.  Elmondása 
szerint az elgondolkodtatóbb dolgok sem áll-

nak távol tőle, a tudományos-fantasztikus irodalom nagy rajongója. A témában 
íróként is megcsillogtatta tehetségét, első könyve „A három ufó” címmel 2011-
ben látott napvilágot. A művet saját maga által készített illusztrációkkal tette iga-
zán egyedivé.

 A bábolnai nevettető műsor a húsvéti ünnepek tematikájára épült, szellemes 
monológjában kisfia is megjelent főszereplőként. A vidám előadást vastapssal 
köszönte meg a lelkes közönség.

„aZ élet Megköveteli,  
hogy kacagJanak raJta”

ÁPRILISI EGÉSZSÉGNAPOK 
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Ápr. 10. A gyermekláncfű  
 jótékony hatási
Ápr. 17. Kicsit az asztrológiáról
Ápr. 24. Talpmasszázs
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MEGNYITOTTUNK!
Biztosító társaságunk  
megnyitotta irodáját 

Bábolnán  
a Mészáros utca 9. szám alatt  

(a posta mellett)

PROFILUNK:
Kárügyintézés – helyben, gyorsan

Biztosításkötés – nyugdíj-, lakás-, gépjár-
mű-, vagyon-, mezőgazdasági- és felelősség-
biztosítások; lakástakarékpénztár, hitel és 

CSOK ügyintézés

Lakásbiztosítás: -30% kedvezménnyel

Nyugdíjmegtakarítás: ajándékkal

További szolgáltatásaink:  
könyvelés, bérszámfejtés, mérlegbeszámoló 

készítése

Várjuk kedves ügyfeleinket!
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Mindössze talán tizenkét éve foglal-
kozik fotózással, de tehetsége, preci-
zitása és műszaki megoldóképessége 
szerény technikai lehetőségei ellenére 
is olyan fotók megalkotását eredmé-
nyezik, melyekről senki nem feltételez-
né, hogy amatőr fotós keze munkája. 
Varga János természetfotói rendsze-
resen díszítik a Bábolnai Fórum címol-
dalait, Bábolnáról készült fényképeiből 
készült a 2018-as bábolnai naptár.

A szerény, visszafogott stílusú fotós 
a Bábolnához tartozó Farkaskúton ne-
velkedett és élt, úgy hat évvel ezelőtt 
költözött be a városba. Családjával éli 
mindennapjait, Győrben dolgozik egy 
nagy autóipari cég alkalmazottjaként, 
hobbijára elsősorban hétvégenként 
tud időt szakítani.

A fotózás tizenkét évvel ezelőtt érin-
tette meg, akkor vette első kompakt 

fényképezőgépét, majd fokozatosan 
igyekezett technikáját anyagi lehető-
ségeihez mérten fejleszteni. Korábban 
nem volt kapcsolata a képi rögzítés 
ilyen formájával, bevallása szerint jó 
kézügyességgel és látásmóddal áldot-
ta meg az élet. Szívesen rajzolgatott, 
elsősorban portrékat készített, de ezt 
a tehetségét nem fejlesztette tovább. 
A fényképezéssel való kapcsolatát 
– elmondása szerint – talán a termé-
szet iránt érzett szeretete indította el. 
Eleinte a természet szépségeit, vál-
tozatosságát igyekezett megörökíte-
ni autentikus látásmódjával, később 
egyre tudatosabbá váltak nála a képi 
megformálások. Arra a következtetés-
re jutott, hogy nem szükséges távoli 
kirándulásokra mennie ahhoz, hogy 
természetfotókat készítsen. Szűkebb 
környezetében, vagy az arborétumban 
is kimeríthetetlen a különleges szépsé-
gek tárháza, csupán észre kell venni 
és aprólékos kidolgozottsággal meg 
kell örökíteni azokat. János egyébként 
is nyugodt, türelmes alkat, képes egy 
apró virág fotózásával akár fél órát is 
eltölteni. Elmesélte, egy alkalommal az 
arborétumban hosszú percekig feküdt 
a fűben témájával bíbelődve, mikor az 
arra sétálók azt hitték, hogy részeg, 
vagy talán rosszul van. Már-már men-
tőt akartak hívni hozzá, mikor tisztázta 
magát, hogy ő csupán egy fotót szeret-
ne elkészíteni. Ebből a rövid kis törté-

netből is látszik, hogy a makrofotózás 
a jelenlegi meghatározó stílusa, képeit 
a téma és a háttér élesség-életlenség 
viszonya határozza meg, a fények, csil-
logások és színek harmóniája teszik 
művészivé.

A megvalósításhoz nincsenek pro-
fesszionális eszközei, bár a technika 
kimondottan érdekli. Újító-fabrikáló 
módszerei révén egyedi optikai eszkö-
zöket készít fényképezőgépéhez, me-
lyekkel helyettesíteni tudja a drágán 
megvásárolható objektíveket. Ezek is 
segítenek neki abban, minél egyedib-
bek legyenek a készítendő felvételek. 
Képeit számítógépes utómunkának is 
aláveti, de nem híve a manipulációnak.

János lapunk számára elmondta, 
szívesen nézi meg mások természet-
fotóit, elsősorban tanulni, tapasztalni 
igyekszik belőlük. Gyakran komoly ha-
tást gyakorolnak rá ezek, néha ő is sze-
retne hasonló képeket készíteni. Nem 
híve az utánzásnak sem, úgy érzi, neki 
is kialakult az egyéni látásmódja. Alko-
tásait egyelőre csupán helyben pub-
likálta, az önálló kiállítás gondolatától 
még visszatartja, hogy nem érzi eléggé 
kiforrottnak munkáit. Szerinte nagyon 
sokat kell még tanulnia a fotózásról, 
bár folyamatosan képezi magát az in-
ternet adta lehetőségeket kihasználva. 
Mostanában a portréfotózás keltette fel 
érdeklődését, úgy gondolja, tesz egy 
kis kirándulást ebbe az irányba is.

portré: Meglátni és MegMUtatni a terMésZet  
apró gyönyörűségeit – varga János

pályáZati
hirdetMény

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

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
PÁLYÁZATOT HIRDET 

a 2018. szeptember 5-9-én megrendezésre kerülő 
XX. 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.

pályáZati 
felhívás

Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT ÍR KI 
a Bábolna Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető 

munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 
dr. Horváth Klára polgármester nyújt 

a 34/568-000-as telefonszámon. 
A teljes pályázati felhívás letölthető 

a www.babolna.hu honlapról.
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www.travelgoo.hu
Hívjon most és az utazása élmény lesz!

Lukáts Orsi    •    0630 362 1436    •    Orsolya.lukats@travelgoo.hu

Törökország- Alanya -Club Mermaid Village- All Inklusive repülővel  131.147 Ft/fő-től

Egyiptom – Hurghada – Sunwing Waterword – All inklusive repülővel 141.797 F/fő -től

Görögország – Karpathos– Stúdiók- repülővel ellátás nélkül 82.195 Ft/apartman-tól

Horvátország – Közép-Dalmácia – Hvar sziget- 4 napos program, önellátással,  
tengerparti apartmanban - 2 felnőtt + 2 gyermek , utazás autóval 45.396 Ft-tól/család

Olaszország- Toszkána- Residence per Pungenti- 7 éjszaka, apartmanban 1238 Ft/fő-től
 
A TravelGOO! a klasszikus utazásszervező és utazásközvetítő iroda továbbgondolása olyan munkatársak együtt-
működésével, akik szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítik megvalósítani az utazók igényeit, professzionális 
utazásszervezéssel, tanácsadással, illetve a foglalások teljes körű lebonyolításával. Ők a TravelGOO! Személyi 
Utazásszervezők!  A TravelGOO! Utazási Iroda munkatársai 1990 óta szerveznek utazásokat a legkülönbözőbb igé-
nyek alapján. 
Ma a TravelGOO! személyi utazásszervezői országszerte keresettek az igényes utazók körében, akik nem elé-
gednek meg a katalógusok kínálatával, a weben fellelhető temérdek és sokszor nehezen kezelhető információval, 
hanem szeretnék utazásuk megszervezését profikra bízni!

Stephen Hawking, a kor egyik legnagyobb elméleti fiziku-
sa, március 14-én hunyt el. Nem csak munkásságának kö-
szönheti, hogy ismert és elismert tudós lett, hanem annak 
is, hogy könyveit laikusok számára is érhető formában tudta 
megírni. Néhányat Olvasóink is megtalálhatnak könyvtárunk-
ban.

lucy HAwking – StepHen HAwking:  
george és aZ ősrobbanás

Kifejezetten gyerekek számára íródott 
sorozatának (George, a Kozmosz és az 
univerzum) harmadik kötetében George 
a Holdra utazik, ahol talál egy régi hold-
járót, és megtanulja vezetni, ezután pedig 
az ősrobbanás utáni világűrt nézi meg. 
Kalandjai mellett pedig rengeteg dolgot 
tanul meg a világűrről.

A gyerekeket nem csak gondolkodás-
ra neveli, hanem buzdítja is őket, hogy a 

természettudományok világa érdekes, izgalmas terület. Sok 
információt mond el azokról a helyekről (pl. a Hold), ahol 
George megfordul, vagy éppen színes fényképekkel illuszt-
rálja mondanivalóját.

JAne HAwking:  UtaZás a végtelenbe
Bár ez nem Stephen Hawking írása, de szorosan kap-

csolódik hozzá. Első felesége, akit még fiatalon, egészsé-

gesen, az egyetemen ismert meg, életraj-
zi regényében örökíti meg szerelmüket. 
Megindító, magával ragadó és nagyon 
tanulságos történet, mely nagyon fino-
man mutatja be Jane szerelmét. Viszont a 
kapcsolat árnyoldalai is megmutatkoznak, 
ugyanis hatalmas teher nehezedett rá, 
ahogy Stephen állapota egyre romlott, ez-
zel párhuzalosan pedig egyre többet adott 
fel magából.

A könyvből filmet is készítettek „A mindenség elmélete” 
címmel.

StepHen HAwking:  fekete lyUkak
2016-ben két előadást tartottak a BBC-n 

a fekete lyukakról. Hawking professzor ak-
kori fejtegetései később könyv formában 
is megjelentek.

Kicsit komolyabb hangvételű tudomá-
nyos fejtegetést olvashatunk arról, miért is 
van szükségünk a fekete lyukak behatóbb 
ismeretére. A megértés könnyítésére mó-
kás illusztrációk is készültek. Emellett Da-
vid Shukman jegyzetei is bekerültek, aki 

megpróbálja még közérthetőbbé tenni a témát.
Kifejezetten könnyű olvasmány a maga 112 oldalával, 

amit így is szellősen írtak meg.

K Ö N Y V A J Á N L Ó   •   K Ö N Y V A J Á N L Ó  
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kinek vannak útban  
a város Műtárgyai?

Nem nyert túl sokat az az ismeretlen elkövető, aki a na-
pokban, március 8-ról 9-ére a buszvégállomásnál találha-
tó nyilvános mellékhelyiségek automata berendezését el-
lopta, a pénzkazetta rongálásával azonban nagy összegű 
kárt okozott a bábolnai önkormányzatnak. A berendezést 
ugyanis pótolnia kell a városnak.

Károkozás történt korábban, közel egy hónappal ezelőtt 
az önkormányzati beruházásban létesített farkaskúti busz-
megálló oldalpanelét illetően is. Néhány hónap használat 
után a buszmegálló átlátszó burkolatát is kirugdosták. A 
kárt látva úgy tűnt, hogy az elkövető vandál nagy erővel 
igyekezett eltávolítani a buszmegálló oldalát, ami egyéb-
ként a szélben, hidegben, esőzésben a busszal közlekedő 
pusztán élőknek nyújt védelmet.

A Csekonics utcánál található buszmegálló is útban volt 
valakinek. Itt is virítottak a vandálkodás jelei. Köztudott, hogy 
a település több pontját térfigyelőkamerákkal is ellenőrzi a 
város, melynek képe a hatóság számára visszanézhető, így 
a vandálokat a rendőrség viszonylag gyorsan kézre keríti.

tavasZi nagytakarítás!
Bábolna Város Önkormányzata a Föld Világnapjához kö-

tődve, 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 területére és ter-
mészetesen az iskola, óvoda kertjére, erdők és fásítások 
területeire.

Az idei szemétgyűjtési akcióra  
2018. április 19-én (csütörtökön) 8-15 óra között  

kerül sor. 
A „Tavaszi nagytakarítás” akció keretein belül, minden 

résztvevő számára térítésmentesen biztosítja Bábolna Vá-
ros Önkormányzata a kesztyűt és a szemétgyűjtő zsákokat, 
és gondoskodunk az összegyűjtött szemét maradéktalan 
elszállításáról.

A jelentkezés egy egyszerű regisztrációhoz kötött, amely 
a honlapról letölthető regisztrációs lap kitöltésével és a Hi-
vatalba történő visszaküldésével valósul meg.

Csak annak tudunk védőeszközt és szemétgyűjtő zsákot 
biztosítani, aki idejében, legkésőbb 2018. április 11-ig lead-
ja a regisztrációs nyomtatványt.

Kérdés esetén Antos Zsófia 20/2848182, valamint Zsolnai 
Dezső településgazda 30/98-68-287 tud bővebb informáci-
óval szolgálni.

Mindannyiunk felelőssége,  
hogy milyen környezetben élünk ma, és milyen  

környezetet örökölnek tőlünk utódaink!

MAJÁLIS
a bse sportpályáin

Szeretettel várjuk Bábolna Város lakosságát 
és minden kedves érdeklődőt  

április 30-án hétfőn 10 órától a sportpályán 
majális rendezvényünkre.

Légvár, csúszda, homokkép készítés, arcfestés, vattacukor, 
foci, lövészet Miskolczi Julianna olimpikonnal, kézilabda, 
ügyességi játékok, íjászbemutató Bujáki Bálint világbajnok-
kal, vízibombázás, kötélhúzás, floorball szórakoztatja az ide-
látogatókat. Fellép a bábolnai Tiamo moderntánccsoport, a 
nagyigmándi Harmónia Táncstúdió. Közös ebéd 13 órakor. 

Jöjjenek el és szórakozzanak velünk!

Részletes program Bábolna Város weboldalán,  
a Bábolnai Televízió felületein,  
a facebookon és a plakátokon.  

Info.: Szilágyi Ágnes (30/417-9236).
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Április 8-án vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Isteni irgalmasság vasárnapja 10.45 szentmise
Április 15-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Húsvét 3. vasárnapja 10.45 szentmise
Április 22-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Húsvét 4. vasárnapja 10.45 szentmise
Április 29-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Húsvét 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
ÁPRILIS 15. –   Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 22. –   Vasárnap 11 óra
ÁPRILIS 29. –   Vasárnap 11 óra
MÁJUS   6. –   Vasárnap 11 óra
MÁJUS 13. –   Vasárnap 11 óra
Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész - Elérhetősége: 30/336-3734 Parókia: 34/597-459

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 15.  Vasárnap  15:00 óra

MÁJUS 6.  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 komáromi és a bábolnai evangélikus közösség március-
ban a házasság értékeire összpontosította figyelmét. Veres 
József, komáromi evangélikus lelkész dr. Ferenczy Zsuzsa 
pszichológust hívta köreikbe, aki előadásában a házasság 
fogalmát boncolgatta. Míg Komáromban a házasságot és 
az emberi kapcsolatokat több nézőpontból igyekezett feltár-
ni a pszichológia eszközeivel, addig Bábolnán az előre ter-
vezhető krízisekről beszélt hallgatóságának a szakember. 

Mint fogalmazott, a házasságot a köznyelvben intéz-
ményként emlegetjük, de két ember kapcsolatára nem 
tekinthetünk intézményként, habár megteremtéséhez in-
tézményesített keretek, működéséhez alapvető szabályok 
szükségesek. A házasságkötés ceremóniája csupán egy 
külsőség. Előadásában a kapcsolat szempontjából jelen-
téktelen velejárókat tudatosan mellőzte, sokkal inkább 
foglalkozott azzal, hogy a két ember viszonyát milyen lelki 
folyamatok határozzák meg. A pszichológus olyan beszél-
getésbe csalogatta a közönséget, amellyel rávilágított: min-
den egyénben három „én” létezik: a gyermeki, a felnőtt és 
a szülői. Utalt tehát arra, hogy döntéseinket, érzéseinket, 
miként határozzák meg a gyermekkori élmények, a szüle-
inkkel való kapcsolat, a neveltetés és az akaratunk. Ez a 
„szentháromság” – véleménye szerint – meghatározza 
mentalitásunkat a házasságunkban. Arra is kitért, hogy az 
elmúlt néhány évtizedben hogyan alakult át a házasodási 
szándék, amit egykoron generált a családfő, vagy a családi 

vagyon megtartása. Napjainkban pedig egyáltalán nem fon-
tos végállomása egy kapcsolatnak a házasság. 

A pszichológus bábolnai előadásában a tervezhető krízi-
sekre összpontosított. A protestáns templomban megtar-
tott előadásban a lehetséges krízishelyzetek az egyéni ta-
pasztalatok alapján kerültek felszínre, a kicsit sem szótlan, 
idősebb korú hallgatóság berkeiben. Szó esett arról, hogy 
miként segíthetik, vagy rombolhatják a szülők a fiatalok 
kapcsolatát, hogyan befolyásolhatja a házasságot több ge-
neráció együttélése, és a gyermekvállalás örömei és eset-
leges traumái. 

a háZasság hete alkalMából psZichológUssal boncolgatták  
a párkapcsolatok téMáJát aZ evangélikUsok

pályáZati felhívás
a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete alapításának 20. évfordulója alkalmából alkotói pályázatot hirdet 

„MI EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK”, illetve „EZ ITT AZ ÉN HAZÁM” címmel.
Pályázni bármilyen alkotással lehet a címben megjelölt gondolatok bármelyikét ábrázolva (képzőművészeti, kézmű-

ves, irodalmi, zenés, mozgóképes, fotó stb. alkotással), bármilyen korosztályból

2018. május 31-ig. (a pályaműveket a Mészáros u. 14. sz. alatt várjuk)

A beérkezett művekből 2018. június 3-án kiállítást, illetve előadást rendezünk,  
a nyertes pályaművek alkotói díjban részesülnek.
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Idegenben, Kecskéden kezdte a bajnoki szezont megyei 
első osztályú labdarúgócsapatunk. A két együttes közt négy 
hely volt a tabellán a mieink javára, de a megyében ritkán le-
het hinni a papírformában. Focistáink mezőnyjátékban felül-
múlták ugyan vendéglátóikat, de helyzeteknél többre nem 
futotta. Az első félidei gól nélküli állás még biztató is lehetett 
volna, ám a második játékrész könnyen elkerülhető hazai 
találatai és gól nélküli támadójátékunk bosszantó veresé-
get eredményezett. WATI Kecskéd KSK – Bábolna SE 3:0.

Az U19-es mérkőzés viszont annál jobban sikerült focis-
táinknak. Az első félidő még nem vetítette elő a végered-
ményt, hiszen a Kecskéd magabiztos két gólos előnyre tett 
szert. Fiataljaink azonban a második játékrészben bravúros 
játékkal kiegyenlítettek, majd az utolsó utáni percben meg-
szerezték a végső győzelmet. WATI Kecskéd KSK U19 – 
Bábolna SE U19 2:3.

Egy idegenbeli és két elhalasztott találkozót követően 
végre hazai pályán játszotta bajnoki mérkőzését megyei 
első osztályú labdarúgócsapatunk. A Tata gárdája látoga-
tott Bábolnára, akik nem titkoltan a tabella harmadik helyét 
célozták meg végső eredményként. Míg a vendégek több 
játékossal is frissítették keretüket a téli szünetben, addig a 
mieinkhez védekező középpályásként Simon Máté érke-
zett. A megyei sajtó rangadóként emlegette a mérkőzést, 
bár a Tata két győzelmével és egy döntetlennel eddig veret-
lenül állt a rangsor negyedik helyén, míg a mieink vereséget 
szenvedtek Kecskéden. Az első félidőben kemény mezőny-
játékkal telt az idő nagy része, mindkét fél játékosai igye-
keztek tekintélyt szerezni maguknak. A sok szabálytalanság 
után jobboldalról, a tizenegyes pont magasságából végez-
hetett el szabadrúgást a vendégcsapat. Csapó Ádám me-
redeken beívelt labdája kapusunk tenyere közt a hálóban 
kötött ki. Legényeink gyors lendületváltásokkal próbáltak a 
tatai kapu közelébe kerülni, de az ellenfél védelme a helyén 
volt. A második játékrészben Csongrádi Péter vezetőedző 
cserékkel igyekezett csapatának lendületet adni, ami hely-
lyel-közzel sikerült is, bár a gólszerzéshez csupán néhány 

alkalommal sikerült közel kerülni. A tatai hálót nem tudták 
játékosaink megzörgetni, viszont a vendégek egy szintén 
elkerülhető találattal növelték előnyüket a 75. percben. Ez-
úttal 35 méterről ívelték kapunk elé a labdát. Védőink nem 
tudtak tisztázni, a kavarodásból Kun Szilárd jött ki győzte-
sen, aki mintegy 5 méterről szerezte meg együttese győz-
tes gólját. Bábolna SE – Tatai AC 0:2. 

Az U19-es csapatok találkozóján kis híján meglepetés 
született. A Tata ugyanis a megye egyik legjobb labdarúgó 
utánpótlásával rendelkezik, játékosaik nagyrészének élet-
kora eléri a korosztály felső határát. A bábolnai legénység 
viszont – annak ellenére, hogy a téli szünetben visszajött 
két korábbi focista, illetve Pirik Mihály személyében Komá-
romból új játékossal is bővült a gárda – még mindig 16-
17 éves fiatalokból áll, akik amellett, hogy vasárnaponként 
az ificsapban szerepelnek, szombatonként az U16-os baj-
nokságban is helytállnak. Legényeink a Tata ellen reme-
kül kezdték a találkozót, az első félidő jórésze egyenlő erők 
küzdelméből állt. A szünet előtt két perccel azonban az ed-
digi remek védekezés ellenére a vendégek megszerezték a 
vezetést. A második játékrészben is kitűnően állták a sarat 
ifistáink, de a találkozó vége felé közeledve már látszott az 
erőnlétbeli különbség. A 80. perc hozta meg a tataiak máso-

dik találatát, az ellenfél viszonylag könnyedén növelte elő-
nyét a fellazuló bábolnai védelem asszisztálása mellett. Fo-
cistáink ekkor sem adták fel, hitték, hogy 10 perc még elég 
lehet az egyenlítéshez. A szívósság meghozta eredményét, 
6 perccel később a Horváth Mátyástól kapott indítást érté-
kesítette Marcinkó Bálint. A lefújásig hátralévő négy perc-
ben már nem tudtak egyenlíteni legényeink, így a vendé-
gek távozhattak három ponttal. Bábolna SE U19 – Tatai AC 
U19 1:2.

Már a második mérkőzése maradt el a BSE labdarúgócsa-
patának, ugyanis a pálya Táton sem volt alkalmas a játékra. 
A Zsámbék elleni találkozót május 9-én 17:30-tól játsszák 
Bábolnán, a Nyergesújfalu elleni összecsapásra pedig ápri-
lis 18-án 17 órakor kerül sor Nyergesújfalun.

hantos

lABdArúgáS:

a Játék biZtató, a gólsZerZés Még neM Megy
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A gyengébbre sikerült őszi idényt követően remek so-
rozatot tudhat maga mögött NB I-es tekecsapatunk a baj-
nokság tavaszi szezonjában. A január 20-i rajtot vereség-
gel kezdte ugyan együttesünk a Pápai Vasas otthonában, 
de két hét szünet után Herenden már döntetlenre hozták 
a meccset. Aztán a Zalaegerszeget hazai pályán meglepő 
fölénnyel verték, majd idegenben mérkőztek a Csákány-
doroszló ellen. Ezen a találkozón Kiss Norbert ismét nagy 
formát mutatott, 643 fás teljesítményével magasan a me-
zőny fölé nőtt. A többi bábolnai játékos is kitett magáért, 

Körmendi Imre például mindössze hat fával maradt le a 
bűvös 600-tól. A hazai gárda is remek teljesítményt nyúj-
tott, de legényeink ezúttal 167 fával jobbak voltak. Csá-
kánydoroszlói TE – Bábolna SE 1:7 (3306:3473), ifi 4:0 
(1143:1032). 

Az utóbbi két meccsen már sikerült hozni a bűvös 3300 
felett ütött fákat, így tekézőink bizakodva néztek a Szom-
bathely elleni hazai találkozó elé. Szoros mérkőzést vív-
tak a rivális gárdával, a tabellán való feljebb kapaszkodás 
volt a tét. Az első kör után a mieink vezettek ugyan 2:0-ra, 
de a vendégek 11 fával többet ütöttek. A második körtől 
aztán megfordult a kocka, mind csapatpontokat tekintve, 
mind pedig ütött fákat számolva együttesünk kerekedett 
felül, így izgalmas rangadón ismét győzelemmel zárhat-
ták a fordulót. Az ifjúsági csapat is szoros küzdelemben 
tudott nyerni, Katona Péter 554 fás teljesítménye igazán 
figyelemre méltó. Bábolna SE – Arborétum Herény SE 
7:1 (3247:3170), ifi 3:1 (1066:1016).

A sereghajtó Pét otthonában vendégszerepelt március 
17-én NB I-es tekecsapatunk. Legényeink átlagos teljesít-
ményt nyújtottak, de ez kevés volt a hazaiak legyőzésé-
hez, akik eddigi legjobb formájukat hozták. Az ifjúsági csa-
pat viszont döntetlent követően több dobott fával nyerni 
tudott. Péti MTE – Bábolna SE 6:2 (3357:3277), ifi 1:3 
(1006:1030). 

kéZilabda: aZ U13-as lánycsapat a felsőháZban
Elkezdődött a bajnoki szezon 

utánpótlás kézilabdás lányaink szá-
mára is. Az egyes fordulókat tor-
narendszerben bonyolítják le, tehát 
kéthetente különböző helyszíneken 
játszanak egymás ellen a csapatok. 
Az U13-as bábolnai lánycsapat őszi 
remek teljesítményének köszönhe-
tően a felsőházban folytathatja sze-
replését, ahol a Várpalota, Tamási, 
Szekszárd és Csákvár együttesei 
ellen küzdenek a minél jobb helye-
zésért. Tamásiban már korábban 
volt egy forduló, a mieink betegsé-
gek miatt ott nem tudtak részt venni. 

Március 11-én viszont Bábolnán bo-
nyolították az aktuális fordulót, ahol lá-
nyaink két mérkőzést játszottak. Első-
ként a Csákvár volt az ellenfél, akiket 
már jól ismertek kéziseink, hiszen az 
őszi szezonban ugyanazon csoport-
ban küzdöttek a helyezésekért. Két-
szer mérkőztek egymás ellen, mindkét 
találkozót a csákváriak nyerték. Ezút-
tal az elejétől a végéig szoros találko-
zón kiegyenlített küzdelemben 19:19 
arányú döntetlennel zárták a ranga-
dót. A második meccset a dorogiak 
ellen vívták kéziseink, korábban velük 

is egy csoportban voltak. Tőlük is ki-
kaptak akkor a lányok, most viszont 
sikerült a visszavágás. Csapatunk 
végig kezében tartotta a vezetést, bár 
a mérkőzés hajrájára elfáradtak, de a 
legvégére elővették erőtartalékaikat, 
és megszerezték a végső győzelmet, 
ezúttal 17:15 arányban nyertek. 

Némedi Vida Ingrid edző szerint 
már az őszi szereplés óta is komoly 

fejlődés tapasztalható az együttes já-
tékában. Megszűnni látszik az időn-
kénti görcsösség, a lányok egyre öt-
letesebben kézilabdáznak, kezdenek 
rájönni a csapatjátékban rejlő rafiné-
riákra.

A bajnokság folytatásában utánpót-
lás kézilabdázóink április 7-én Szek-
szárdra utaznak, ahol a Csákvár és a 
Szekszárd ellen mérkőznek.

teke: felfelé a tabellán
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nyUsZikUpa focitorna két korosZtályban
Gyermekzsivaj töltötte be március 

30-án városunk sportcsarnokát. A 
húsvéti ünnepeket közvetlenül meg-
előzően a gyermekek tavaszi szüne-
téhez igazodva Szilágyi Ágnes szer-
vező labdarúgótornára invitálta a két 
legifjabb korosztály sportolóit. Az ovis 
focisták, tehát az U7-es, valamint a 
kisiskolások, az U9-es korosztály lab-
darúgó palántái mérték össze tudásu-
kat a XI. Tavaszváró Nyuszikupán.

A küzdelmeket az ovisok kezdték. 
Bana, Bábolna, Dunaszeg, Nagyig-
mánd, a győri Üstökös és Tárkány 
hét év alatti focistái kergették a bőrt 
a sportcsarnok küzdőterén egyszer-
re két pályán. Bábolnán a legifjabbak 
körében rendkívül népszerű a sport-
ág. Csongrádi Péter irányítása mel-
lett Róth István segédletével 15 főt 
tanítgatnak a labdarúgás alapjaira, a 
tornán közülük nyolcan vettek részt. 
Az apróságok óriási lelkesedéssel 
fociztak, számukra még igazi játék ez 
a sport, de már tetten érhető a siker-
élmény iránti vágy, ami már a labda 
megszerzésében is testet ölt, majd a 
gólszerzésben teljesedik ki. 

A nyuszikupa legsikeresebb csa-
pata a Dunaszeg lett, a bábolnai ovis 
gárda a második helyen végzett, a 

harmadik helyet pedig a győri Üstö-
kös együttese szerezte meg. Tárkány 
lett a negyedik, ötödik a Nagyigmánd, 
hatodikként pedig Bana ovisai zárták 
a tornát. A gólkirályi címet Klement 
Botond, az Üstökös focistája nyerte 
el, Bódis Milánt pedig a legjobb hazai 
játékosnak választották.

Az U9-es korosztály csapatai már a 
déli órákban léptek pályára. Itt két te-
lepülés, Dunaszeg és Bábolna két-két 
együttese mérkőzött meg egymással, 

ők az egész küzdőteret bejátszották. 
A korosztály focistáit már a tudatos 
labdarúgás alapjaira tanítják edzőik, a 
technikai képzés mellett megjelennek 
a taktikai elemek is. Ekkor már látszik, 
kiből lesz védőjátékos, középpályás, 
vagy éppen csatár. A játék a nézők 
számára is látványos és izgalmas 
volt, a kísérő szülők hangos biztatá-
sa mellett folyt a küzdelem. Ebben a 
korosztályban is a Dunaszeg diadal-
maskodott, első számú együttesük 
nyerte a tornát. Második Bábolna I-es 
csapata lett, harmadikként Bábolna II-
es, negyediként pedig Dunaszeg II-es 
csapata végzett. A gólkirályi trófeát a 
bábolnai Bakonyi Zoltán vihette haza, 
a legjobb kapusnak járó díjat Nagy At-
tila, a Dunaszeg hálóőre kapta, a leg-
jobb hazai játékosnak pedig Szőllősi 
Bálintot választották a szervezők.

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó-
an Szilágyi Ágnes szervező kiegészítő 
programokkal is színesítette a ren-
dezvényt. Élő bárányt, nyulat és kis-
csibéket simogathattak a résztvevők, 
de lufihajtogatás és finom vattacukor 
is várta az érdeklődőket. A két kor-
osztály mérkőzései közti szünetben 
fellépett a Tiamo moderntánccsoport, 
valamint a gyermekek örömére tom-
bolatárgyakat is kisorsoltak.


