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Tradicionális sporTos majális
Az évtizedes hagyományokhoz híven zajlottak idén is a majális programjai Bábolnán. Szilágyi 
Ágnes szervező a BSE sportpályájára invitálta mindazokat, akik az aktív kikapcsolódás hívei, 
szeretik a mozgást, a sportos időtöltést.

A szervező gazdag programokat kínált április 30-a na-
pos délelőttjére és délutánjára, melyek a mozgás és a 
sport  köré  épültek.  Zenés  bemelegítő  tornával  indult 
a nap, Czefernek Dorka irányításával mozgatták át magu-
kat a résztvevők. A kisiskolások népesítették be ezután a 
focipályákat. Bábolna, Bőny, Dunaszeg, a győri Üstökös 
és Tárkány legifjabb labdarúgó palántái rúgták a bőrt óri-
ási lelkesedéssel szüleik harsány biztatása mellett. A győ-
zelemért ezúttal nem járt serleg és érem, a csoki és üdítő 
viszont jólesett a nyárias melegben. A focisták ügyességi 
játékokkal, vízibombázással és buborékfújással vezethet-
ték le a fáradalmakat. Délben már a Tiamo moderntánc-
csoport előadását élvezhette a majális népes közönsége, 
majd két komáromi ifjú tornászhölgy bemutatójának tap-
solhattak a résztvevők. A focistákat kézilabdás lányok vál-
tották a pályán, Bőny és Bábolna kézis palántái mérkőz-
tek meg egymással. Ismét moderntánc következett, ezút-
tal a nagyigmándi Harmónia Táncstúdió növendékei szó-
rakoztatták a nézőket. Anyák napja közeledtével egy kü-
lönleges előadással készült Szilágy Ágnes. Két labdarú-
gópalánta, Horváth Áron és Papp Péter verssel köszön-
tötték az édesanyákat. A bábolnai majálison bemutatkoz-
tak a helyi önkéntes tűzoltók is, utánpótlásukat képező ál-
talános iskolás gyermekek részvételével tartottak rövid be-
mutatót. Népszerű látványosságnak számítottak járműveik 
és eszközeik, melyeket elsősorban a gyermekek próbáltak 
ki. Miskolczi Julianna sportlövő olimpikon segítségével az 

érdeklődők kipróbálhatták a lövészet mesterségét. A bá-
bolnai sportoló ezúttal lőszerek nélküli, lézeres puskákkal 
tanította célozni a jelentkezőket. Mindeközben ugrálóvár, 
óriáscsúszda, zorb, homokképkészítés és vattacukor vár-
ta a szórakozni vágyókat. A sok mozgás után jólesett elfo-
gyasztani az ízletes marhapörköltet is egy sörrel, vagy üdí-
tővel lekísérve.
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ÖnkormányzaTi híradó
Április 26-án tartotta soros testületi ülését a bábolnai 

grémium, mely határozatképesen ült össze, hogy meg-
vitassa a település legfontosabb ügyeit.

A szokásos menetrend szerint elsőként a két ülés között 
történt események beszámolóival, a bizottságok által hozott 
döntésekkel és a lejárt határidejű határozatokról szóló napi-
rendi ponttal foglalkoztak, kiegészítve a Komáromi Rendőr-
kapitányság munkájáról szóló beszámolóval.

A bizottsági döntések közül a napirendet nem érintő ha-
tározatokat ismertették. Ezek közül kiemeltnek tekinthető a 
BSE kérelme. A Szociális És Oktatási Bizottság és a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság is támogathatónak ja-
vasolta a sportegyesület kérelmét. Ez utóbbi bizottság 8,5 
millió forint működési támogatást hagyott jóvá a civil keret-
ből azzal az ajánlással, hogy keressenek vállalkozói forrást, 
lehetőségeket a TAO támogatáshoz, valamint fontolják meg 
a pártolói tagság tagdíjfizetésének bevezetését is. Száz-
ezer forint támogatást ítéltek oda a BSE kosárlabda szak-
osztályának működtetésére, valamint 4 millió 350 ezer forin-
tot biztosítanának kisbusz vásárlására. 40 ezer forint támo-
gatást állapítottak meg a Pannon-Kapocs Alapítvány részé-
re. Azt is javasolták, hogy az önkormányzat emelje meg 3 
millió forinttal a civil szervezetek részére nyújtható forráso-
kat, vagyis a civil keretet. Ezen túlmenően az Ácsi út mel-
letti erdősáv művelésével kapcsolatosan is ismertette dön-
tését. Az erdőben a sarjak kivágására egy vállalkozót bízna 
meg a bizottság.

A bizottságok által hozott döntések ismertetését követően 
a költségvetési rendelet módosítása következett, mely csu-
pán technikai átvezetést jelentett. A minősített többség mel-
lett igennel szavaztak a képviselők.

A folytatásban, a harmadik napirendben az SZMSZ mó-
dosítása következett, miután az útkezelési hozzájárulások 
kiadását igyekeztek egyszerűsíteni. Az ügyek gyorsabb el-
bírálását eredményezi a megszavazott módosítás.

A negyedik napirendi pontban a Bábolna Televízió Non-
profit Kft. ügyvezetője, Hantos Péter számolt be az intéz-
mény működéséről, tevékenységéről. A televízió részletes 
írásos anyagot biztosított a testület számára, melyhez az 
ügyvezető szóbeli kiegészítést is tett, röviden azzal, hogy a 
televízió immár az internetes megjelenés lehetőségét is ki-
használja.

Tárgyaltak az idei közigazgatási szünetet illetően. Jogsza-
bály teszi lehetővé, hogy a hivatal közigazgatási szünetet 
rendeljen el, amit július 23-27-ig, öt munkanapot érintően ál-
lapítottak meg. A témában a banai képviselő-testület is jóvá-
hagyta ülésén a közigazgatási szünet időpontját.

A következőkben villamos energia beszerzéséről szóló 
tenderről tárgyaltak. Az idei esztendőben élő szerződése 
van a városnak a villamos energia és a földgáz tekintetében 
is, de a téma előterjesztése azért történt meg, hogy a koráb-
ban is megbízott beszerző megkezdje a jövőre vonatkozó 
beszerzést, mert most olcsóbb az áram, mint később lesz. 
A 2019. évi villamos energia beszerzése kapcsán a megbí-
zandó cég sikerdíját is sikerült csökkenteni, a korábbi 20 
százalékról 18 százalékra. A testület egyhangúan elfogad-

ta, hogy megbízásukra a Sourcing Hungary Kft., független 
beszerzési szakértő cég, indítson eljárást a villamos ener-
gia beszerzésére.

Hetedik napirendi pontban a Bábolna Strand és Termál-
fürdő logó-terveinek elfogadása következett. A logó formá-
járól és betűtípusáról döntöttek, mely logóban megjelenik a 
víz és a ló egyaránt. A testület által is elfogadott logót az ön-
kormányzat hamarosan saját weboldalán is bemutatja.

Az Egyebek napirendben egy pályázat kapcsán tárgyal-
tak, melyben Kisbérrel közösen venne részt konzorciu-
mi partnerként az önkormányzat. Az említett KEOP pályá-
zat a helyi klímastratégiák kidolgozására, valamint a klíma-
tudatosságot erősítő szemléletformálásra irányul. Dr. Hor-
váth Klára polgármester elmondta, a pályázatban 5-20 mil-
lió forint igényelhető saját erő biztosítása nélkül. A pályá-
zatot megyei jogú városok nyújthatják be első ütemben, 
majd a társulások is pályázhatnak. E törekvéssel Bábolna 
is egyetért, ezért bocsátotta szavazásra a pályázati lehető-
séget, amit a testület is támogatott szavazatával. A témában 
két képviselő is elmondta a kezdeményezést támogató vé-
leményét, majd igennel szavaztak a témára.

A BSE jövő évi TAO igényére vonatkozó pályázatuk kap-
csán fordult kérelemmel a testülethez. Ehhez az önrészre 
kért támogatást a sportegyesület mintegy négymillió forint 
értékben. Az önkormányzat minden esztendőben biztosítja 
az önrészt, mert egyéb forrásból, cégektől önrészre vonat-
kozó igénnyel nem élhet a szervezet. A támogatás a jövő évi 
költségvetésben szereplő tétel, melyre a képviselők is rábó-
lintottak, tudatva, hogy fontos a sportegyesület tevékenysé-
ge. A kérelem olyan eszközfejlesztésekre (vízesblokk felújí-
tásra, kijelző tábla vásárlására, értéknövelő beruházásokra) 
is irányul, amelyek elvárások lesznek abban az osztályban, 
melyben a helyi csapatok szerepelnek. A testület a kérelmet 
figyelembe vette.

A következő testületi ülés május 31-én lesz, amikor a tes-
tület 2017. évi beszámolóját, a belső ellenőrzési terv beszá-
molóját is megvitatják, valamint a város két közbeszerzési 
eljárásának lezárására is sor kerülhet.  

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal  
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd:  8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda:  szünnap
Csütörtök:  8:30–12:30, 13:30–15:00
Péntek:  szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája: 
csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási időben, 

amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Aljegyző ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási időben, 
amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Házipénztári kifizetések megegyeznek az ügyfélfogadási renddel.
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Bábolna Város Önkormányzata történetének egyik leg-
nagyobb beruházásának előkészítése kezdődött meg 
még 2016 nyarán. Miután kitisztították az 1983-ban még 
a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát által fúrt Lobko-
vitz-erdő melletti kutakat, megkezdték a gyógy- és ter-
málvíz behozatalát a sportcsarnok melletti területre.

Első lépésként az elektromos vezetékek számára szük-
séges csővezeték kiépítése volt a cél. Három vezeték ki-
építése megtörtént a beruházás alapszakaszában, hiszen 
gyógyvíz, termálvíz és az elektromos megtápláláshoz szük-
séges villanyvezeték biztosítja majd a kutak zökkenőmen-
tes működését. A kutak adottságairól tudható, hogy gyógy-
víz és termálvíz is érkezik majd a kialakítandó medencék töl-
téséhez.

Az egyik kutat korábban metángázosra minősítették, így 
ezt gázleválasztó berendezéssel teszi alkalmassá az önkor-
mányzat a beruházáshoz. A leválasztott metángáz alkalmas 
lesz elektromos energia és hő termelésére, mely a strand 
üzemeltetését teheti rezsiköltség-mentessé. Ennek a me-
tángázos kiserőműnek az építése kezdődött meg a városi 
sportcsarnok mögött, a munkálatokat már a lakosok is lát-
hatták.

Ez a beruházás kihagyhatatlan része a strand- és fürdő-
fejlesztés projektnek. 2016-tól folyamatosan hallhattunk az 
előkészítésről, a testület több ízben is foglalkozott a témá-
val. Tavaly év elején döntöttek a metángáz leválasztó épület 
tervezésére beérkező pályázatokkal kapcsolatban, idén pe-
dig már a kivitelezőt is megtalálták a Cívis Légtechnika Kft. 
társaságban. A munkálatok szeptember végéig zajlanak.

hajnal

Épül a gázleválaszTó

álTalános szűrővizsgálaTok az egÉszsÉgÉrT

A Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében gondozott 
egészségnapra április 28-án, szombaton is sokan ellá-
togattak prevenciós célzattal. A Hölgyek Egylete a te-
lepülés lakosságának érdekében indította útnak kezde-
ményezését.

Tóth Rebeka szervező elmondta, a korábban megszo-
kott általános szűrővizsgálatok listája bővült, hiszen Dopp-
ler-vizsgálat, EKG, melanoma-szűrés, vérnyomás, vércukor 
és koleszterin-mérés is volt a kínálatban, valamint azoknál a 
pácienseknél, akiknél a vércukor magasabb a normálérték-
nél, azoknál Hemoglobin A1C-mérést is végeztek.

Az egészségügyi szűrések közül mindig találnak olyat, 
amelyek kiegészítik a korábbi szűréseket. 

Ezúttal sem kellett sorban állni, hiszen a páciensek előre 
egyeztetett időpontra érkeztek, így  gördülékenyen zajlott a 
szűrés. A hétköznapokon a normál háziorvosi praxisokban 
ilyen minőségben és ennyi szűrést lehetetlen elvégezni, így 

a szombati alkalmat és valamennyi szűrést ez a tény min-
denképpen különlegessé teszi.

A Bábolnai Hölgyek Egylete berkeiben tevékenykedik Dr. 
Polyák Zita belgyógyász szakorvos is, aki most is fordított 
kellő időt mindenkire, aki tanácsért érkezett hozzá. A szűrés 
alkalmával olyanok is akadnak, akiknek eredménye megkö-
veteli, hogy a doktornő a speciális betegútra irányítsa. Több 
esetben pedig a szükséges, vagy a páciens kérésére cse-
rélendő gyógyszerekkel kapcsolatos információk is felme-
rülnek.

A szűrővizsgálaton megjelentek több éve kommunális 
adókedvezményben részesülhetnek az önkormányzat tá-
mogatásával. Négy olyan szűrővizsgálat áll rendelkezésre, 
mely adómentességet biztosít: így a méhnyakrák-, a tüdő-
szűrés, a vastagbél- és a mammográfiai szűrés. A négyből 
egyet kell igénybe venni annak érdekében, hogy kommu-
nális adókedvezményben részesüljenek a lakosok. A hölgy-
egylet egy évben kétszer kínál ingyenes, szervezett szűrőal-
kalmat, ezeken egy olyan szűrés mindig rendelkezésre áll, 
ami adókedvezményt biztosít, a többiért ugyan utazni kell, 
de az igazolással érvényesíthető a Győrben történő ellenőr-
zés is. Az eddigiekben is sokan éltek a lehetőséggel, így az 
önkormányzat továbbra is fenntartja ezt az egészségmegó-
vó intézkedését. 

ingyenes gazdasági Tanácsadás 
2018. május 28-án hétfőn 14 és 16 óra között a Bábolnai 

Közös Önkormányzati Hivatal emeletén Pauerné Erdélyi Eri-
ka és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági 
tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számá-
ra felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási kér-
désekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó 
okmányok kitöltésében.
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kormányablak nyílik
Kormányablak nyílik városunkban, amely az okmá-

nyirodát váltja fel. A komáromi járási hivatal képvisele-
tében Molnárné dr. Taár Izabella köszöntötte a kormá-
nyablak nyitását beharangozó ceremónián Czunyiné dr. 
Bertalan Judit országgyűlési képviselőt, dr. Kancz Csa-
ba kormánymegbízottat, Popovics György közgyűlési 
elnököt és dr. Horváth Klára polgármestert április 5-én.

Mint elhangzott, a bábolnai okmányirodát közel ezer em-
ber veszi igénybe havonta, itt a személyi igazolvány, a gép-
jármű okmányaival kapcsolatos ügyek, a lakcímkártyával 
és az útlevéllel összefüggő ügykörök intézhetőek. A kor-
mányablakban már közel kétezer ügykör intézhető el, tehát 
ügyintézésük széles körű.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott elmondta, a komá-
romi járásban nyolc kormányablakkal indultak, a bábolnai 
sajtótájékoztatót megelőző napon Nyergesújfalun is beje-
lentették a kormányablak nyitással összefüggő beruházási 
szándékot. A kivitelezési munkákra vonatkozó szerződést is 
megkötötték már, így hamarosan megindulhat a fejlesztés. 
A cél az ügyfélbarát ügyintézés megteremtése. A fejlesztés 
során a mozgásukban akadályozott és fogyatékkal élő ál-
lampolgárokra is gondolnak, a fotófülke is akadálymentes 
és alkalmas lesz a feladat elvégzésére. A kormányablak 
kialakításakor arra is odafigyelnek, hogy a diszkrét ügyin-

tézés feltételeinek biztosítására tárgyalót is létesítsenek. 
Bábolna polgármestere, dr. Horváth Klára az eseményen 
elmondta, a bábolnai okmányiroda 2004 óta, 14 éve szol-
gálja ki az ügyfeleket. Popovics György arról beszélt, hogy 
a kormányablakban a közigazgatás magasabb szintje való-
sítható meg, valamint megteremti annak lehetőségét, hogy 
a környékbeliek és helyiek a közelben, helyben intézhessék 
ügyeiket. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képvi-
selő azt taglalta, hogy a kormányablak-nyitás beruházása 
több mint hatvan millió forintba kerül. Alapja a bizalom, az 
itt dolgozók és a város irányába.

Március 25-én újabb kisbabákat köszöntött dr. Horváth 
Klára polgármester az önkormányzat nevében. A Babazsúr 
névre keresztelt önkormányzati esemény ezúttal a korábbi-
aknál csendesebb volt, hiszen mindösszesen két karonülőt 
láthattak vendégül a kivételes köszöntéskor. Ez a köszöntés 
jelképes a város részéről, hiszen ahogy azt a Polgármes-
ter már korábban megfogalmazta, a Babazsúr a családok 
megbecsüléséről szól, mert minden kis jövevény a telepü-
lés jövőjét is jelenti. Ezt a megbecsülést kis ajándékkal is 
kifejezi a városvezetés. Ezúttal a 2018. március 8-án szüle-
tett Szekendi Mátyás szülei: Velner Beáta és Szekendi Pé-
ter fogadhatták dr. Horváth Klára gratulációját, valamint a 
március 19-én világra jött Frant Judit édesanyja Nyári Judit 
vehetett át ajándékot a gyermekáldás okán.

kÉT babáT kÖszÖnTÖTTek a zsúron

A csapadékvíz elvezetésére Bábolnán nyílt, vagy fedett 
árkok szolgálnak, melyekben a téli időszakban felhalmo-
zódhatott a hordalék, ami egy hirtelen esőzést követően 
megakadályozhatja a víz elfolyását, így az betörhet a laká-
sokba, pincékbe, adott esetben komoly károkat okozva.

A házak előtt húzódó árkok tisztítása az ingatlanok tulaj-
donosainak kötelezettsége, ennek betartását a Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a település egé-
szére kiterjedően ellenőrizni fogják. Amennyiben az árkok 
takarításakor kiemelt hordalék elszállításában segítséget 
igényelne valaki, kérjük, Zsolnai Dezső településgazdá-
val egyeztessen a 30-986-82-87-es telefonszámon. Fel-
hívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanon belül ke-
letkezett kommunális hulladék elszállítása, komposztálása 

vagy megsemmisítése nem a településgazda, hanem az 
ingatlantulajdonos feladata.

Ugyanilyen fontos az ingatlanok előtti fák gallyazása, 
metszése, mert a lombosodás beindulásával az ágak el-
érhetik az elektromos és kommunikációs légvezetékeket. 
Ezek sérülése, elszakadása hosszabb-rövidebb ideig tartó 
áramkimaradást, a televíziós, telefonos és internetes szol-
gáltatás hibáját okozhatják. Ez adott esetben nem csupán 
kellemetlenséget, de egyes cégek, vállalkozások anyagi 
veszteségét is eredményezhetik. Ezért kérünk minden bá-
bolnai lakost, hogy végezze el ingatlanja előtt a problé-
másnak tűnő fák gallyazását.

Bábolna Város Önkormányzata

Felhívás árkok TakaríTására, Fák gallyazására
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Április 8-án országgyűlési képviselő-
ket választott az ország. A voksolás 
eredményeképpen térségünkben 
Czunyiné dr. Bertalan Judit folytat-
hatja megkezdett munkáját. Bábol-
nán 2818 lakos volt jogosult a vá-
lasztásra, ebből 1960-an szavaztak. 
Megyénk három választókerületé-
ben mindhárom nyertes jelölt a FI-
DESZ-KDNP jelöltje volt. Czunyiné 
dr. Bertalan Juditot – ismét megvá-
lasztott országgyűlési képviselőt 
– kérdeztük a választás végeredmé-
nyével és a magas részvételi arány-
nyal kapcsolatban is, de faggattuk a 
városunk fejlődését érintő kérdések-
ről is. Mint fogalmazott: örömmel fo-
gadta a voksolás eredményeit, mert 
a befektetett munka eredménye le-
hetett ez a visszaigazolás.

– Nagyon jó, összehangolt együtt-
működés alakult ki Bábolna önkor-
mányzatával, dr. Horváth Klára pol-
gármesterrel az elmúlt nyolc évben. 
A választás eredményei is éppen 
ezért ezt igazolják vissza. Itt, hely-
ben próbáltuk érzékeltetni, hogy sze-
retnénk Bábolnán is a fejlődést, to-
vább szeretnénk menni a megindított 
úton. Itt Bábolnán is szeretnénk egy 
fenntartható, élhető, biztonságos, jó 
közszolgáltatásokkal teli várost elérni 
Polgármester asszonnyal a jövőben. 
A szavazók mellénk álltak, bizalmat 
adtak a munka folytatására, hogy 
a megkezdett együttműködések, a 
meghozott intézkedések: a család-
politika, a vidékfejlesztés, vidéki kis-
városok területi operatív program-
ban való fejlesztései jó irányban ha-
ladtak. A szavazók ösztönösen érez-
hették, hogy az országot fenyegető 
helyzetben is hova kell állniuk.

A magas részvételi arányról mit gon-
dol?

– Jogászként úgy gondolom, hogy a 
magas részvételi arány, a nagy rész-
vételi hajlandóság az mindig egy na-
gyon erős legitimáció. Ugyanakkor 
hatalmas felelősség, hiszen még a 
rendszerváltozást követő választá-
sokon sem ért el ekkora részvéte-
li arányt. Ez egy kétharmados parla-
menti felhatalmazást ad a kormány-
zásra, ez így különösen erős felelős-
ség. Minden részvételi arány és meg-
kapott mandátum akkor válik erőssé, 
ha be tudjuk váltani azt a programot, 
azt az ígéretet, ami az ország jövőjé-
ről szól. Ha karakán, erős és határo-
zott módon, a magyar értékeket és 

eredményeket, a magyar jövőt szem 
előtt tartó kormányzati munkát el is 
tudjuk végezni.

A kormány nem folytatást ígért, ha-
nem új kormányzati struktúrát. Hogy 
is van ez?

– Miniszterelnök úr úgy fogalma-
zott, hogy erős, nagy arányú rész-
vétel mellett arra kaptunk felhatal-
mazást, hogy megvédjük Magyaror-
szágot és megvédjük hazánk jövőjét. 
Van egy olyan európai helyzet, ahol 
bátor és nyílt kiállásra van szükség, 
mely 2015-től elég határozottan érez-
hető Magyarország külpolitikájában, 
a miniszterelnök kiállásában, a ma-
gyar gazdaságpolitikai, magyar de-
mográfia-politikai és magyar érde-
kek képviselete mellett. A választók 
üzenete, hogy erre a feladatra kapott 
meghatalmazást a többséget elé-
rő pártszövetség. Ezért ehhez iga-
zítja mindazokat a kormányzati ága-
zati szakpolitikákat, amelyek ezt kell, 
hogy szolgálják a későbbiekben. Ez 
jár a kormány strukturális átalakításá-
val, a kormány mozgásterének, fel-
adatainak átszerveződésével.

Bábolna nagy beruházás előtt áll. Ön 
továbbra is támogatóan fordul a tele-
püléshez?

– Régi vágyak megvalósításának kü-
szöbén áll a város. Polgármester Asz-
szonnyal szinte napi kapcsolatban 
dolgozunk, hiszen itt már nem a ter-
vezgetés, hanem operatív munka fo-
lyik. Az önkormányzati hivatal kemé-
nyen dolgozik a megyei önkormány-
zat hivatalával közösen annak érde-
kében, hogy minden folyamat zökke-
nőmentesen menjen. Itt is akadnak 
megoldásra váró problémák. Nehéz 
kivitelezőt találni. Futunk bele olyan 
közbeszerzésekbe, amelyeknél az 
önkormányzatok nem kapnak olyan 
optimális ajánlatot, amivel beleférnek 
a pályázaton nyert százszázalékos 
támogatási keretösszegbe. A város-
nak van azonban mozgástere, mert 
a kormányzat teret ad arra, hogy az 
ágazatért felelős miniszter kiegé-
szítse forrással a lefutott közbeszer-
zést. Bábolna is megélt ilyen helyze-
tet. Az önkormányzat és a kormány-
zat közötti közvetítésben van szere-
pem. De vannak Bábolnán esemé-
nyek, melyeken szeretnék továbbra 
is itt lenni, folytatva munkámat a vá-
ros érdekében kialakított együttmű-
ködésben.
Köszönöm a bábolnai szavazók bizal-
mát. Azon leszek, hogy Bábolna fej-
lődése az itt élők, a bábolnaiak érde-
kében minél nagyobb jólétet, bizton-
ságot tudjon előidézni annak érdeké-
ben, hogy jó legyen bábolnainak len-
ni.

FolyTaTja a megkezdeTT munkáT

A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIRŐL: 
Az egyéni országgyűlési képviselő je-

löltekre és pártlistára voksolt a magyar 
lakosság április 8-án.  Városunkban 
is zavartalan volt a szavazás, amelyen 
hetven százalékos volt a megjelenési 
arány. Bábolnán 2818-an szerepeltek a 
névjegyzékben, ebből 1960-an voksol-
tak az országgyűlésbe szánt országgyű-
lési képviselőjelöltekre. Összességében 
elmondható, hogy országosan is tarolt 
a Fidesz-KDNP, több mint kétmillió sza-
vazattal szereztek többséget. A második 
legtöbb szavazatot elérő párt a Jobbik 
lett, a harmadik az MSZP-Párbeszéd.

A Komárom-Esztergom Megyei 3-as 
számú választókerületben Czunyiné dr. 
Bertalan Judit 28 ezer 175 szavazatot 
kapott, az adatot 99,07 százalékos ke-
rületi feldolgozottság mellett találtuk. 
Megyénk három választókerületében 
mindhárom nyertes jelölt fideszes.

A bábolnai voksolást tekintve 838 
szavazatot kapott Czunyiné dr. Berta-
lan Judit, a FIDESZ -KDNP jelöltje. Tóth 
Endrére, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom jelöltjére 638-an voksoltak, 
az MSZP-Párbeszéd jelöltje Sólyom 
Jöran kapta a harmadik legtöbb voksot, 
273 szavazattal.

A nagyobb számokat még áttekintve: 
a sorban a negyedik Talabér Gábor, az 
LMP jelöltje, 104 szavazattal, a Momen-
tum által indított Lakatos Béla 66 szava-
zót tudott megnyerni.

A pártlistán az első hármat tekintve 
a FIDESZ-KDNP-re 817-en, a Jobbikra 
440-en, az MSZP-Párbeszéd-re 275-en 
voksoltak.
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A Föld napja alkalmából „tegyünk környezetünk tiszta-
ságáért” mottóra építve szervezett hulladékgyűjtési akciót 
a Banai Vadásztársaság. Tavasszal kezdetét veszi a ter-
mészet megújulása, ami egy örök körforgás része, amibe 
mi, emberek beavatkozunk.  Ilyenkor általában mindenki a 
közvetlen és tágabb környezetének alakításával, rendezge-
tésével, megszépítésével foglalkozik. Nem véletlen, hogy a 
neves nemzetközi összefogás már 48. éve működik. Ennek 
népszerűsítésére minden településen különböző rendezvé-
nyekkel, főként civil szerveződési programokkal hívják fel a 
figyelmet.

Így történt ez a  banai társaság esetében is. A vadászat és 
természetvédelem szoros köteléket alkot egymással. Ezzel 
a népszerűsítő programmal, talán kicsit közelebb kerülhet 
egymáshoz a vadászok és ténykedésüket nem kedvelők tá-
bora. A vadászat nem csupán a vad űzése és erdőzúgás, 
ahogyan azt Széchenyi Zsigmond megfogalmazta, hanem 
sok önzetlen és nemes feladat komplex rendszere.

Az akcióprogram koordinálását Szakál Endre elnök és 
Ágoston György vadászmester vállalta fel. A Bana és Bábol-
na főbb útvonalaira és a Lobkoviczi-erdőre, annak hulladé-

koktól való megszabadítására fordítottak nagy hangsúlyt. A 
társaság tagságának és helyi önkénteseknek az együttmű-
ködésével szép időjárási körülmények közepette valósítot-
ták meg illegális hulladéklerakók felszámolását. Nagyban 
segítette az akció sikerét Bábolna Város Önkormányzata és 
a Magyar Közút Zrt., akiknek külön köszönet a közreműkö-
désért.  Banai Vadásztársaság

a vadászaT nem csupán a vad űzÉse

A Föld napjához kapcsolódóan a város tavaszi nagyta-
karítást szervezett április 19-re. Az önkormányzat ezzel az 
akcióval is arra hívta fel a figyelmet, hogy óvjuk a település 
tisztaságát. Az akcióban közel 300-an vettek részt.

Az önkéntes tűzoltóság aktív szerepet vállalt azzal, hogy 
az önkormányzati akciót megelőzően, egy héttel korábban 
egy hatalmas szennyezett területen szedték a szemetet. An-
tos Zsófia, a nagytakarításért felelős hivatalnok elmondta, 

az önkéntes tűzoltók a Tárkányi úton található erdősávban 
hajtották végre az akciót, megtöltve egy hat köbméteres 
konténert hulladékkal.

Április 19-én a felhívásra jelentkezők is csatlakoztak a 
munkához. A lovasiskolás fiatalok már nyolckor megkezd-
ték a szemétszedést. Ők az Arany János utcától a Rákó-
czi Ferenc úton haladva tisztították meg a várost: jelenlétük 
megmutatta, hogy a fiatalok is szeretnek tiszta környezet-
ben élni. Kilenc órától aztán megmozdult a város. Mindenki 
a maga környezetét takarította: így az óvodások az óvoda-
kertet, az óvoda előtti utcaszakaszt, az iskolások az oktatási 
intézmény környékét. A nagytakarításban a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, a BSE tizenöt labdarúgója, 
az IKR önkéntesei és magánszemélyek is részt vettek, meg-
erősítve a Banai Vadásztársaság tagjaival.

A közmunkásokkal minden nap találkozhatunk az utak és 
járdák mentén, ők most is tevékenyen kivették részüket a 
tavaszi nagytakarításból. Mint megtudtuk, ők hetente több 
alkalommal is ürítik a hulladékgyűjtő edényeket a rendezett 
városkép érdekében.

Bábolna tiszta településnek számít, de ez az akció ennek 
ellenére is mindenképpen javára vált.

Tavaszi nagyTakaríTás a FÖld napján

papírgyűjTÉsre Fel!
Az április 20-án megtartott iskolai papírgyűj-

tésben az intézmény diákjai 11 ezer 960 kilog-
ramm mennyiségű papírt gyűjtöttek össze. Az 
általános iskola tavaszi akciójában a legtöbb 
papírhulladékot a hatodik A osztály gyűjtötte, 
ez több mint kétezer kilogramm hulladékot je-
lent.

A bevételt az iskola osztályainak programjai-
ra, osztálykiadásokra fordítja. A papírgyűjtés je-
lentősége azért is fontos, mert igazodva a Föld 
napján megfogalmazott környezetóvó mottók-
hoz, elmélyítheti a gyerekekben és a fiatalok-
ban a természetvédő gondolkodást.

elekTronikai hulladÉkok gyűlTek az óvodában
Április 22-e a Föld napja, ehhez kapcsolódott immár hagyományosan 

a Százszorszép Óvoda elektronikai hulladékgyűjtéssel. Az április 16-ai 
akció a környezettudatos magatartásra nevelte a gyerekeket és a szü-
lőket egyaránt, miközben a gyűjtéssel némi bevételhez is juttatták az 
intézményt. 

Az óvoda a Bábolnáért Közhasznú Alapítványon keresztül bonyolított 
kezdeményezése egy évben két alkalommal, tavasszal és ősszel tér 
vissza az intézménybe. A tavaszi akciót most is sokan kihasználták arra, 
hogy megszabaduljanak feleslegesen tárolt, elromlott elektronikai be-
rendezéseiktől. Az elektronikai hulladékot szerződés alapján a Szelektor 
Nonprofit Kft. szállította el.

Az ilyenkor keletkező forrást – a Bábolnáért Közhasznú Alapítványon 
keresztül – óvodai programokra, kirándulásokra fordítják.
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A Föld napja, április 22-e, mely alkalmából különféle 
eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják 
a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvásá-
ra. Nem volt ez másként városunk általános iskolájában 
sem, ahol egy délelőttöt szenteltek a témának. 

Veres Zoltán, a rendezvény egyik szervezője lapunknak 
elmondta, az évtizedekre visszanyúló hagyománytól elté-
rően idén modernebb, szórakoztatóbb programokat szer-
veztek, melyeket az iskola területén belül valósítottak meg. 
A nap kezdetén a felső tagozatosok közösen elénekelték 
a Föld dalát, majd Veresné Szkocsek Mária vezetésével 
az Anonim drámacsoport rövid, a témakörhöz kapcsolódó 

előadását tekintették meg a gyermekek. A szórakoztató, 
ám mégis elgondolkodtató jelenetben a szereplők egerek 
bőrébe bújva nyilvánítottak véleményt a Föld jövőjével és a 
környezetszennyezéssel kapcsolatban. 

 Az osztályok előzetes feladatokat is kaptak, melyekhez 
érdekes, lényegretörő informatikai bemutatókat készítettek 
és adtak elő a legkülönfélébb témákban. Szerepet kapott 
többek között a légszennyezés, a környezeti katasztrófák, a 
természetvédelem és a Föld jövőjének kérdése is. 

Természetesen a mozgás sem maradt el, „Fuss a Föl-
dért!” elnevezéssel váltófutó versenyt rendeztek az iskola 
udvarán, ahol földgömb alakú „stafétákat” adtak át egymás-
nak a diákok.

Az idei évben az iskola is csatlakozott az „Ültess fát!” or-
szágos mozgalomhoz. Ennek eredményeképpen minden 
évfolyam egy-egy facsemetét ültethetett el, melyek felnőve 
szebbé és egészségesebbé teszik a környezetüket. 

A rendezvény zárásaként a témához szorosan kapcso-
lódó, a Víz világnapja alkalmából meghirdetett rajz- és 
irodalmi pályázatra beérkezett művekből nyílt kiállítást te-
kinthették meg a diákok, majd a legszebb, legeredetibb al-
kotásokat eredményhirdetésen díjazták. 

A Föld napi rendezvény ezúttal is sikeresen zárult, a gyer-
mekek figyelmét ismét sikerült felhívni Földünk védelmének 
fontosságára, hogy még sokáig élvezhessük a környeze-
tünk szépségeit.

vigyázzunk a kÖrnyezeTünkre!

Városunk lovasiskolájában a ballagás és a közelgő 
vizsgák megmérettetései előtt a hagyományokhoz híven 
ismét a diákok szórakoztatásának szenteltek egy na-
pot. Az április 26-án megrendezett Pettkó-napon színes 
programok sokaságával várták a diákokat.

Körmendi Csaba, a lovasiskola igazgatója lapunknak el-
mondta, hogy ezúttal a lovakat ugyan kihagyták a progra-
mokból, ám egy koszorúzás keretében megemlékeztek az 
intézmény névadójáról, Pettkó-Szandtner Tibor életéről és 
munkásságáról. A világhírű ménesparancsnok hagyatékát, 
a szenvedélyt, melyet a paripák iránt tanúsított, minden ta-
nulónak meg kell ismernie. Ennek érdekében az élettörté-
netét több ízben is tanítják és számonkérik a tanévek során.

 Az egésznapos program a névadó szobrának koszorú-
zását követően délelőtt tréfás vetélkedőkkel, akadályver-
sennyel vette kezdetét. A versenyek során a lovásztanulók 
kimozdultak az iskola kereteiből, bevonva a helyi lakossá-
got is a mókába. A leküzdendő akadályokat a település 
különböző pontjain állították fel, így feladatokat oldottak a 
filagóriában, illetve a játszótér mögötti parkban, de jártak az 
óvodában és az általános iskolában is.

Az ebéd és a frissítő szünet után látványos rendőrségi 
bemutatóval készültek a diákoknak. A Komáromi Rendőr-
kapitányság munkatársa és kiképzett kutyája színvonalas 
produkciója hatalmas sikert aratott a gyerekek körében. 

A látványos bemutatók sora nem ért véget aznapra, hiszen 
az Ácsi Tűzoltóság jóvoltából a lánglovagok versenyfelsze-

relését tekinthették meg és próbálhatták ki. Az élménydús 
programba a diákokat is bevonták, majd egy fergeteges 
habpartyval zárult a tűzoltó bemutató. 

 Habár a lovakat pihenőre küldték aznap, azért teljesen 
nem szakadtak el tőlük: a délután folyamán Palkovics Dávid 
fogathajtó és pónilovai izgalmas bemutatójának tapsolha-
tott a diáksereg. 

A nap meglepetésének a Part együttes fellépése bizo-
nyult, akik színes zenei repertoárjukkal ezúttal is nagy si-
kert arattak. A lovasiskolához kötődő zenekar előadását a 
bábolnai lakosok is megtekinthették, az eladott jegyekből 
keletkező bevétel a diákönkormányzat kasszáját gyarapítja.

rendhagyó diáknap a lovasiskolában
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Régi hagyomány, hogy a bábolnai óvónő üres-
sé teszi csoportszobáját a tavaszi szünetben, 
hogy elegendő helye legyen a játékra a régi ovi-
soknak. A találkozót immár 26 éve megszervezi 
Kati néni, akit a gyerekek is meleg szívvel üdvö-
zöltek, miután sok-sok szép óvodáskori emléket 
köszönhetnek neki.

A régi ovisok találkozója most is beszélgetéssel 
kezdődött. A harmadik, negyedik, vagy akár ötö-
dik osztályból visszatért gyerkőcök elmesélték, 
hogy mi történt velük és családjukkal az elmúlt 
esztendőkben, hogy mit szeretnek az iskolában, 
meséltek kedves időtöltéseikről és mindenről, 
ami csak eszükbe jutott. Majd úgy történt min-
den, ahogy az óvodás esztendőkben: kézmű-
veskedtek. Rajzoltak, vágtak, ragasztottak. Alko-
tásaikat természetesen az egykori óvónéniknek 
ajándékozták.

Az egyre oldódó hangulatban sorra előkerültek a régi já-
tékok: a kiskonyha, a polcról az építőjáték, a malom, az au-
tók, a szeretett babák és társasjátékok.

– A gyerekek keresték a régi eszközöket, mondta az óvó-
nő, aki az „újraismerkedés” alkalmával szintén átélte a régi 
élményeket.

Mint mondta, minden archoz fűzi valami. Van, akit azért 
jegyzett meg, mert túlságosan mozgékony, eleven volt, és 
olyan is akadt, aki tündéri mosolyával, szófogadó jellemével 
és kedvességével vette le a lábáról.

– Még mindig vannak olyanok köztük, akik a Vaskakas 
Bábszínházban szerzett élményeikről meséltek nekem. Az 
óvodai kirándulásokat is felemlegették, ami nagy öröm szá-
momra, mert nyomot hagyott bennük. Az egyik kisfiú koráb-
ban is vastag papírra szeretett rajzolni, jó volt látni, hogy ez 

nem változott, pedig sokat fejlődtek. A legfeltűnőbb mégis 
az volt, hogy mára kicsi lett az óvodai kisszék, az asztalka a 
csoport közepén, magyarázta, miközben kekszet ad, és ivó-
levet kínál. A szalvétára most is gondosan odafigyel, ahogy 
egykoron is.

Ekkor már a legtöbben az ablakon át az udvart fürkészték, 
ahol azóta már egy KRESZ park is létesült.  

Baráth Gáborné elmondta, hogy jövőre talán már az utol-
só találkozóra készül. Nyugdíjas lesz. Az elmúlt 26 eszten-
dőben sokan fogadták el meghívását a régi csoportszo-
bába. Bár a hétköznapokon olyan egykori óvodásával is 
találkozik, aki már szülőként érkezik az intézménybe. A pe-
dagógus munkájára hivatásként tekint, a gyerekek jelentik 
nemcsak a szakmát, de a szeretetet és a boldogságot is, 
amiből maga is feltöltődik. Elárulta, akkor volna azonban a 
legboldogabb, ha az utolsó találkozón valamennyi volt óvo-
dását egyszerre együtt láthatná.

az óvónő hívó szavára TÉrTek vissza óvodájukba
„Kinőttük a kisszéket”, büszkén nyugtázták a tényt a Százszorszép Óvodába érkező kisiskolások az elmúlt kedden. 
Baráth Gáborné óvodapedagógus hívó szavára ugyanis idén is visszatértek az óvoda falai közé egykori neveltjei. 
Huszonhat éves hagyományt tart életben Baráth Gáborné.

Színpompás festmények sokasága lepte el a Százszor-
szép Óvoda emeleti galériájának falát április 20-án. Az alko-
tó, Horváthné Veller Margit művei nem ismeretlenek a helyi-

ek számára, hiszen a Kukoricafesztivál során megrendezett 
bábolnai alkotók tárlatának rendszeres kiállítója. 

Horváthné Veller Margit gyermekkora óta a festészet és 
a rajzolás szerelmese, komolyabban azonban csak 15 éve 
foglalkozik az alkotás eme formájával. A remekül kidolgo-
zott realista kreációk mindegyike mondanivalóval bír, a táj-
képeken, virágokon kívül portrék, állatfigurák is bekerültek 
a tárlat repertoárjába. Az alkotó szívesen viszi vászonra sze-
retett városa, Bábolna nevezetességeit, életképeit is. Műve-
it legtöbbször fényképek alapján, akrilfesték segítségével, 
meleg színekben készíti el. Saját technikát is kidolgozott, 
képeit szívesen viszi különféle kiállításokra, de ajándékba is 
rengeteg alkotást készít. 

 A négy évszak témájában megrendezett tárlaton a gyer-
mekek lenyűgözve figyelték a színpompás műveket, érdek-
lődve hallgatták a készítőt, majd megismerhették a festé-
szethez szükséges különféle eszközöket, ecseteket is.

nÉgy Évszak színei
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boldog blÖkik
Régi hagyományt elevenített fel városunk Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzata április 14-én. A Szabadidőköz-
pont előtt megrendezett tavaszi rendezvényen ezúttal a 
négylábúak kapták a főszerepet, szépségüket és ügyes-
ségüket is próbára tehették lelkes gazdijaikkal.

 Török Márton, a GYÖK polgármestere szerint a jó hangu-
latú szabadtéri esemény remek lehetőséget nyújtott gazdik-
nak és blökiknek egyaránt: a csapatépítés, illetve az ebek 
szocializációja mellett a felelős és kulturált állattartásra is 
felhívták a figyelmet. 

A rendezvényre a városunkban már három éve műkö-
dő állatkiképző társaság, a Briliáns Kutyaiskola tagjai is 
örömmel fogadták el a meghívást. Az összeszokott baráti 
társaságként működő csoport hetente tart foglalkozásokat 
Bábolnán, alapengedelmességi és ügyességi kiképzéseik 
nagyon népszerűek a helyi kutyások körében. Kruzslicz 
Anitától, a kutyaiskola vezetőjétől megtudtuk, hogy ilyenkor 
elsősorban a gazdát oktatják, akik megismerhetik hű barát-
juk saját személyiségének, viselkedésének rejtelmeit és a 
hatékony kommunikáció és a kiegyensúlyozott kutya-gaz-
da kapcsolat fortélyait.  A kutyaiskola tagjai már többször is 

bemutatták tudásukat városunkban, ez alkalommal is egy 
remekül összerakott, megkomponált koreográfiával lepték 
meg a lelkes nézőközönséget.

A szépségversenyen a kutyák ápoltsága, kisugárzása 
alapján pontozott a zsűri, az ügyességi versenyen pedig 
a legeredményesebben teljesítő ebek kaphattak díjakat. 
Mindenki kellemes élményekkel térhetett haza, hiszen az 
értékes nyeremények mellett természetesen a szórakozás, 
önfeledt kikapcsolódás dominált a kutyusoknál és gazdáik-
nál egyaránt.

nÉpTáncgála hagyományos Táncokkal  
És Táncszínházi műsorral

Három korosztállyal, több mint ötven fővel működik 
a bábolnai Cseperedők Néptánccsoport, mely ápri-
lis 28-án szombaton adott nagyszabású gálaműsort a 
bábolnai közönség szórakoztatására. A néptánc gála 
műsorszámai úgy épültek fel, hogy minden korosztály 
megmutathassa tudását, azt a táncanyagot, amit az ed-
digiekben megtanultak.

Zárásként a gagybátori koreográfia különleges színfolt-
ként jelentkezett a műsorfolyamban, mely ezúttal debütált. 
Bors Erika és Török Sándor, a Cseperedők Néptánccsoport 
vezetői és a kinevelt táncosokból álló, új generációs táncok-
tatók is sokat dolgoznak azért, hogy az egyes csoportok 
beérett táncanyagait színpadra vigyék úgy, hogy közvetít-
sék a magyar népi muzsika és néptánc értékeit.

A repertoárban új produkciók is szerepeltek, a hagyomá-
nyos és a régi műsorszámok mellett. Ez utóbbi, a régiek 
közül visszatérő a március 15-re átdolgozott táncszínházi 
műsor volt, ami kivételes módon ötvözi a népies és a szín-
padias, színházi vonalat. Minden koreográfiának tartalma, 
üzenete van, amit a tánccsoport a tánc eszközével közvetít.

A gálán kalotaszegi, nyárádmagyarósi, gagybátori tán-
cokkal, kalocsai játékokkal, bodrogközi mulatsággal szóra-
koztatták közönségüket, melyhez a szinte már örökbe foga-
dott Rojtos együttes húzta a talpalávalót.

Május mozgalmas lesz a Cseperedők számára, hiszen a 
sieghartskircheni barátokkal, a bábolnai Vadvirág együttes-
sel és a Tiamos táncosokkal közösen lépnek fel május 12-
én hazai színpadon,

Májusban a tatai Patarára, majd Ácsra és Banára 
is készülnek, a komáromi fellépés emlékével, amit a 
Komáromi Napokon adtak május elsején megtartott 
néptáncfesztiválon. Készülnek egy szlovéniai nem-
zetközi fesztiválra is augusztusban, amely feszes 
próbákat kíván majd a csapattól.

Bors Erika és Török Sándor szerint is kitettek ma-
gukért a Cseperedők, nemcsak a gálán, hanem 
az egész tanévben eddig. Büszkék fiatal, kitanított 
táncoktatóikra is: Szakál Bernadett, Trescsik Han-
na, Tóth Georgina, Török Márton kiválóan viszik to-
vább mestereik hagyományait.

Kapuik pedig továbbra is nyitottak bárki előtt, aki 
szeretne táncot tanulni. Közösségük befogadó, és 
olyan személyiségformáló értékeket vall, mely fia-
talnak és idősebbnek egyaránt a javára válik.
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József Attila születésnapját, a Költészet jeles napját 
három helyszínen is megünnepelhettük a helyi művelő-
dési intézmény munkatársainak szervezése jóvoltából.

Április 11-én délelőtt az Idősek Klubjában csendültek 
fel József Attila költemények, a szépkorúak örömmel sza-
valták kedvelt verseiket. A versfolyamba ágyazott irodalmi 
beszélgetést Szabó Csilla színházi rendező, drámapeda-
gógus irányította, akárcsak az iskolában, ahol a Költészet 
napi rendezvénysorozat folytatódott. Az iskolások különö-
sen jó ráérzéssel fogadták a drámapedagógus személyes 
hangvételét, és gyakorlatban is kiválóan bekapcsolódtak a 
verses játékba. „Mindig csak a mamára gondok....” kezdték 
József Attila nagy művét, közös lüktetésben előadva. Szabó 
Csilla drámapedagógus nem a hallottakat várta.

A Költészet napi programok közül itt rendhagyó verselem-
zésre, verselméletre és elmélkedésre is sor kerülhetett, hi-
szen a beszélgetés során előkerültek a költészet alkalmazott 
eszközei, amelyekről megfelelő tudásalappal rendelkeztek 
a kistinik. Saját gondolatviláguk is felszínre került. A kez-
deti, óvatos hozzászólásokat egyre gyakrabban törték meg 
a versek ihlette bölcs gondolatok, ami a drámapedagógus 
számára nemcsak megnyerő, de a folytatásra ösztönző 
volt. Sőt, olyan diák is akadt, aki édesapja versét szavalta, 

ami ismét megdöbbenést, pozitív rácsodálkozást eredmé-
nyezett az irodalmi közegben.

A város költészet napi eseménysorozatának harmadik ál-
lomása egy szűk körű kávéházi beszélgetés volt, amelyre a 
lakosokat invitálták. Az estébe nyúló irodalmi beszélgetés 
lélekemelő hangulatban telt. Üzenete az lehetett, hogy ol-
vasni kell, nemcsak a régmúltban született műveket, hanem 
a kortársak költeményeit is.

Szabó Csilla úgy fogalmazott összegzésként:
– Fontos, hogy a Költészet napján a költészetről, a szép-

ségről, az értékről beszéljünk. Nagyon élvezetes volt szá-
momra az idősek és a kisdiákok érdeklőse is. Ennél a kor-
osztálynál arra számítottam, hogy sok saját vers lesz, de 
nagyon jól válogattak zsánerben és költőben is. Próbáltam 
kevésbé ismert anekdotákat is megismertetni, hogy egy kis 
pluszt kapjanak a költőtől. A gyerekeknél a drámapedagó-
gia elemeit érvényesítettem. Arra kerestük a választ, hogy 
mitől líra a líra. Örültem annak, hogy ami a verstant illeti, 
rendkívül okosak voltak, okosan és pontosan fogalmazták 
meg a lírai műnem fogalmát. Nagyon mély gondolataik, ér-
telmezésük volt az egyes versek esetében. A nap zárása-
ként csak annyit tudok mondani: olvasni kell!

drámai verses jáTÉk kÖlTÉszeT napján

Különleges koncerttel készültek városunk zeneiskolá-
jának tanárai április 18-án az ovisoknak és kisiskolások-
nak: játékosan, mesébe ágyazva mutatták be a hangsze-
rek izgalmas világát.

A kedves, elveszett barátait kereső tubáról szóló történet-
ben a televízióban gyakorta vetített legnépszerűbb mesék 
jól ismert zenéi is felcsendültek. A szórakoztatás mellett az 
előadás nem titkolt célja, hogy a kicsik jobban megismer-
jék, megkedveljék a különféle hangszereket. 

 Bánfi Barna szaxofonművész, a zeneiskola tanára lapunk-
nak elárulta, nagyon fontos, hogy a gyermekek már korán 
elsajátíthassák a zene és a zenélés alapjait, hiszen a muzsi-
kálás remek fejlesztő hatással van különféle készségekre, 
melyeknek felnőve is hasznukat veszik majd. Mindemellett 
fejlődik a hallásuk, gyorsabban tudnak majd gondolkodni, 
illetve a nyelvtanulást is megkönnyíti a jövőben.

A koncerten a furulya, klarinét, tárogató, szaxofon és tuba 
mellett szerephez jutott a hegedű és a szintetizátor is. Az 

élvezetes műsor után a kicsik lelkesen masíroztak fel a szín-
padra, hogy a hangszereket testközelből is megismerjék, 
megérintsék, megsimogathassák. 

mesebeli bemuTaTkozó
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Nyolc éve él Bábolnán, de a helyi közélet-
be mindössze fél évvel ezelőtt csöppent bele. 
Hobbija és szakmája révén Németh István már 
korábban is közel került a tűzoltóság, illetve 
a katasztrófavédelem tevékenységéhez. Úgy 
egy évvel ezelőtt - látva a Bábolnai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület felhívását, miszerint tagokat 
toboroznak szervezetükbe – csatlakozott az 
egyesülethez. Szakál Ferenc, akkori elnök már 
akkor pedzegette, hogy szeretné átadni tiszt-
ségét más, arra alkalmas személynek, de Né-
meth István csak a nyár végén szánta el magát 
a feladat vállalására. A 2017. októberi közgyű-
lés aztán bizalmat szavazott neki, így azóta új 
elnök irányítja a helyi önkéntes tűzoltókat. Több bevetésen 
is volt alkalma együtt dolgozni bábolnai bajtársaival. Egy 
vonat által okozott avartűz eloltásában segédkeztek, majd 
tavaly év végén egy bábolnai családi ház garázsánál ke-
letkezett lángokat oltották, illetve több helyi és környékbeli 
közlekedési balesetnél végeztek mentési munkálatokat.

István 1971-ben Tatabányán született, általános és közép-
iskoláit itt végezte, majd katonai műszaki főiskolát végzett, 
később Budapesten és Gödöllőn tanult, gépészmérnökként 
végzett. 2007-től a Komáromi Autópálya Mérnökségen dol-
gozik gépész-művezető beosztásban.

– Lakást, ingatlant kezdtünk keresni, ami elérhető közel-
ségben van a munkahelyemhez – mondta István beszél-
getésünk során. – Hosszas kutakodás során így jutottunk 
el Bábolnára, amit ismerőseim, barátaim révén már jól is-
mertem. A környékbeli településeket is figyelembe véve az 
ár-érték arányokat szem előtt tartva úgy döntöttünk, hogy 
Bábolnán vásárolunk ingatlant egy új építésű utcában. 
2010-ben itt telepedtünk le, jelenleg komoly párkapcsolat-
ban élek, gyermekem nincs.

Ha valaki önkéntes tűzoltónak jelentkezik, majd hamaro-
san a helyi egyesület elnökének választják, nyilván komoly 
előélettel rendelkezik a szolgálat terén. István a katonai főis-
kola, az úszósport és a búvárkodás révén kapcsolódott a 
katasztrófavédelemhez.

– Korábbi munkahelyemen, a Tatabányai 
Rendőrkapitányságon már közvetlen kapcso-
latba kerültem a tűzoltókkal. Búvároktatóként 
részt vettem kiképzéseikben, de műszaki vég-
zettségűként mindig is érdekelt a járművek 
mentése, a balesetek utáni kárelhárítás, a tűz-
oltásban, a katasztrófavédelemben rendszere-
sített eszközök használata. Jelenlegi munkám 
során is rendszeresen találkozom a tűzoltók 
tevékenységével, ugyanis az autópályán tör-
tént balesetek műszaki mentésnek is részese 
vagyok.

Immár a helyi tűzoltó egyesület új elnöke-
ként nem gondolja, hogy gyökeresen megvál-

toztatná az önkéntesek tevékenységét. Tisztában van az itt 
található eszközök, szakfelszerelések használhatóságával 
és a személyi állomány nyújtotta lehetőségekkel. Mindezek 
biztos alapot jelentenek a fejlődéshez, előrelépéshez. Mint 
mondta, jelenleg egy bevethető tűzoltóautó áll rendelkezés-
re, ezen kívül egy régebbi, működőképes, bemutatókra al-
kalmas jármű is birtokukban van, illetve két muzeális darab 
is a szertárban pihen. A bábolnai önkéntes személyi állo-
mány jó része bőven 50 év feletti, ezért nagy szükség van 
a fiatalok bevonására, hogy a megszerzett tudást, tapasz-
talatot legyen kinek átadni. Sikerként könyvelhető el, hogy 
közel két hónappal ezelőtt egy járási katasztrófavédelmi 
versenyfelhívás kapcsán sikerült a Bábolnai Általános Iskola 
tanulói közül öt diákot megnyerni a feladatra. A gyermekek 
óriási lelkesedéssel készültek fel, ennek eredményeképp 
már a megyei megmérettetésen vehettek részt. Ezt megle-
petésre megnyerték, és továbbjutottak az országos döntő-
re, ahol kitűnően helytálltak.

– Kitartó alkat vagyok, amit eddig elterveztem, azt meg is 
tudtam valósítani – mondta István beszélgetésünk zárása-
ként. Öt évre választottak meg a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöki posztjára. Szeretném megszolgálni a bi-
zalmat, bizonyítani, hogy kitartó munkával sikerül stabilan 
működtetni és megfiatalítani az egyesületet, munkánkkal a 
helyi és környékbeli lakosság segítségére lenni.

PORTRÉ: NÉMETH ISTVÁN, a BáBolnai Önkéntes tűzoltó egyesület új elnÖke

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar 
Polgári Védelmi Szövetség minden évben megrendezi ifjúsági 
katasztrófavédelmi versenyét általános iskola felsősei és közép-
iskolások számára. Ágoston Gábor, a Megyei Tűzoltó Szövet-
ség elnöke és a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület új elnöke, 

Németh István megkereste általános iskolánkat és sikeres to-
borzásuk nyomán öt felső tagozatos fiút sikerült a tűzoltószertár 
közelébe csábítani. Ágoston Levente, Buza Dávid, Muth Márk, 
Szabó Taddeus és Várközi János nagy érdeklődéssel és lelke-
sedéssel vetették bele magukat a versenyre történő felkészülés-
be. Amint azt a diákok lapunknak elmondták, főként a gyakorlati 
rész tetszett nekik, hiszen rengeteg olyan eszköz használatával 
ismerkedtek meg, melyeket eddig csak filmekből, híradásokból 
ismerhettek. Kedvencnek számított a tűzoltótömlők gurítása, 
összeszerelése, de minden tűzoltásban, műszaki mentésben 
használt felszerelés kíváncsivá tette őket, ami nem mindennapi 
tárgynak számít. A gyermekek gyakorlati felkészítését közösen 
végezte a banai és a bábolnai egyesület. A banai önkéntesek 
oszlopos tagja, a szakápolói végzettséggel rendelkező Bujáki 
Balázs például a magas szintű egészségügyi ismereteit adta át. 

A Komáromi Tűzoltóság is komoly segítséget nyújtott a felké-
szítésben. Gubicskó Barnabás tűzoltó őrnagy, a Komáromi Tűz-
oltóság parancsnok helyettese rendszeresen eljött Bábolnára, 
és az ifjoncok elméleti oktatását végezte. Nem kizárólag tűzol-

iFjú bábolnai TűzolTók - úT az országos dÖnTőig

(Folytatás a következő oldalon.)
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házias ízek a Termelői piacról
Van, aki kézműves portékával, van, aki zsákos burgonyá-

val köt üzletet éppen a bábolnai termelői piacon. A piacal-
kalmak minden hónap második szombatján térnek vissza 
városunkba a Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében. 
Az esemény most is elérte célját: a kistermelőket segíteni 
megtermelt javaik értékesítésében, a lakosságot pedig kivá-
ló minőségű, ellenőrizhető és egészséges élelmiszerekhez 
juttatni. A piac állandó szereplői: a sajt, a lekvár, a füstölt 
húsárú most sem hiányzott a kínálatból. Ezekben csupán 
egyetlen dolog a közös minden alkalommal: a házias íz, ami 
a termelők igényes munkájának eredménye. Azt is láthattuk, 
hogy egyre több az élelmiszerek mellett az egyéb portéka, 
így például fonott kosarakat, egyéb kézműves dísztárgyakat 
is fellelni a bábolnai piacon. Keresett szezonális áru volt a 
virág, amelyek közt talán a muskátlit keresték leginkább a 
vásárlók.

leendő óvodásokra várva
Áprilisi 24-én és 25-én megtörténtek a helyi bölcsődébe és 

az óvodába is a beiratkozások. Azokat a gyerekeket kellett 
beíratni az intézménybe, aki az idei esztendőben augusztus 
31-ig betöltik a harmadik életévüket, de lehetőség van már 
két és fél éves kortól az óvodai ellátásra. Huszonkét kisgyer-
mek beíratása történt meg a hivatalos alkalommal, a beíra-
tást elmulasztóknak sem kell azonban aggódniuk, hiszen a 
következő hetekben még pótolható az intézkedés. A 22 kis 
gyerkőcből olyan nebuló is akad, aki nem a kiscsoportot kez-
di az új tanévben, mert új beköltözőként érkezett a telepü-
lésre. A Százszorszép Óvodában várhatóan indul egy tiszta 
kiscsoport, a Zöld és a Pillangós csoport is fogad majd ki-
csiket, így ezek vegyes csoportokként működnek majd. Ez 
főleg azoknak kedvez, akik eltérő korú testvéreket járatnak 
az óvodába, és együtt kívánják őket elhelyezni. A bölcsődé-
ből az új tanévben négy kisgyermek kerülhet át az óvodába, 
három további apróság pedig majd év közben lehet óvodás, 
feltéve, ha a szobatisztasággal sem lesznek gondjaik. Az ő 
helyük is feltölthető lesz, az említett hivatalos beiratkozás-
kor hatan jelezték felvételi kérelmüket a bölcsődei ellátásra. 
Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, a helyi 
óvoda még nem teltházas, van szabad férőhely, hiszen nem-
régiben a Százszorszép oviban új csoportot is indíthattak. 
Erről korábban a bábolnai képviselő-testület döntött, az óvo-
da felújításával szinte egy időben, mely immár megszépült, 
biztonságos környezetet ígér minden leendő óvodásnak. A 
nagycsoportosokra gondolva az is elmondható: 33 kisgyer-
mek kezdi meg idén szeptemberben az iskolát, tőlük hama-
rosan az évzáró ünnepségen szép ceremóniával búcsúzik az 
óvoda közössége.

tásról volt szó, hanem átfogó ismeretanyagot kellett elsajátítani 
a polgári védelem, az iparbiztonság, hatósági ismeretek, térké-
pészet, elsősegélynyújtás területéről is. 

A rövid idő sajnos nem tette lehetővé a gyermekek alapos el-
méleti felkészítését, ők mégis kitettek magukért. A területi ver-
senyről harmadikként továbbjutottak a megyei döntőbe, ahol ki-
lenc csapat versengésében elsők lettek. Ezzel elnyerték a jogot, 
hogy ők képviseljék megyénket a budapesti országos döntő-
ben. Ezen a megmérettetésen is mindent beleadtak legényeink. 
A gyakorlati feladatok megoldása kiválóan ment, az elméleti kér-
dések egy része azonban még kifogott rajtuk. Remekül helytáll-
tak, felkészítőik szerint ezek a srácok, mire a versenyek végére 
értek, olyan mérvű ismeretekre tettek szert, hogy megállnák a 
helyüket akár tűzoltásban, káreseteknél is. Ágoston Levente, 
Buza Dávid, Muth Márk, Szabó Taddeus és Várközi János mind-
annyian hosszú távra terveznek, reméljük, hogy pár éven belül, 
miután nagykorúvá válnak, képzett, bevethető tűzoltó válik be-
lőlük. Bízunk benne, hogy példaképül tekintve rájuk addig is, 
akár a saját, akár az idősebb korosztályból sokan kapnak még 
kedvet ehhez a fegyelemre nevelő, közösségformáló, tettre kész 
tevékenységhez.

(Folytatás az előző oldalról.)

Egyéni vállalkozók, új, vagy működő Kft-k

TELJES KÖRŰ KÖNYVVITELI
feladatainak

ellátását vállalom.
Feltételekről érdeklődni a lenti telefonszámon:

06 30 504 8406

író-olvasó Találkozó 
És gyermeknap

Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt

május 26-án (szombaton) 
a Szabadidőközpontba.

Vendégünk: Vizsy Ferenc író, aki 

„A két hangya kalandja” 
című gyermekkönyvével látogat el hozzánk.

Emellett 

gyerekkuckó foglalkozással,
illetve ügyességi játékkal várunk 

minden kicsit és nagyot.

Részletes program Bábolna Város honlapján, 
a Bábolnai Televízió képújságjában,

valamint a facebookon és a plakátokon.

Info.: Bábolna Városi Könyvtár (34/369-989)
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BÖszÖrményi gyula:   
leányrablás budapesTen

Böszörményi Gyula, sok gyerek- és 
ifjúsági könyv megalkotója, nem olyan 
régen fejezte be legújabb sorozatát, az 
Ambrózy báró eseteit. Nem csak a kri-
mi világába kalauzolja el az ifjúságot, 
de egyből időutazásra is viszi őket.

A történet főszereplője – Ambrózy 
báró mellett – egy testvérpár, Mili és 
Emma. Az idősebb lány, Emma eltűné-
se után testvére elutazik Budapestre, 
hogy megkeresse nővérét. Ekkor ta-

lálkozik össze a báróval, Ambrózy Richarddal, aki magán-
detektívként tevékenykedik. Az elbeszélés két szálon folyik, 
látjuk a jelenben Mili kalandjait, és közben időről időre feltű-
nik Emma is, aki elmeséli, hogyan rabolták el.

Nem csak annyiból áll a történelmi téma, hogy az 1900-as 
évek elején játszódik, hanem valós személyek is megjelen-
nek, ezzel is hitelesebbé téve az eseményeket. A kornak 
megfelelő szókinccsel rendelkezik a regény. Érezhető, hogy 
nem kevés kutatómunkára volt szükség a sorozat megírá-
sához.

bridgeT jones naplói
Bridget Jones neve senkinek sem 

ismeretlen. A könyvekből készült 
filmek hatalmas sikert arattak világ-
szerte. Bohókás, kelekótya alakjá-
val sokan tudnak azonosulni, nem 
csak az idősebbek, de a fiatalok is.

A szerelem senkinek sem köny-
nyű, főleg ha már túl van a 30-on, 
és érzi azt a bizonyos ketyegő órát 
a feje felett. A család, és a családos 
barátok unszolása sem segít a hely-
zet megoldásán, pláne ha minden 
alkalommal össze is akarják boro-
nálni egy-egy furcsa pulcsis alakkal.

Ha összejön a nagy szerelem, és a férfiú sem „alkoholista, 
munkamániás, obligófóbiás, barátnős vagy nős, nőgyűlölő, 
megalomániás, soviniszta, érzelmi lejmista azaz kapcsolat-
ra képtelen pernahajder, ferde”, akkor sem mindig mennek 
könnyen a dolgok. Sok félreértés, bonyodalom akad, amit 
le kell győzni, hogy boldogok lehessünk.

A filmből már ismert történetek mellett jelent meg olyan 
rész is, amit még nem dolgoztak fel. Ebben a gyereknevelés 
buktatóival kell szembenéznie, immár egyedülálló, 2 gyer-
mekes anyaként.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Programjainkról naprakész tájékoztatást kapnak, 
fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.hu
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reFormációs emlÉkbusz
időutazás a múltban mának szóló üzenettel

Bábolnán is megállt a Reformációs Emlékbusz, mely ta-
valy óta járja az ország településeit, hogy a reformáció 500 
éves évfordulójára hívja fel a figyelmet, a buszon található 
tárgyi bizonyítékokkal és relikviákkal.

A színes, látványos busz egy mozgó, ingyenes tárlat, mely 
az evangélikus egyház bábolnai közössége révén érkezhe-
tett Bábolnára. Veres József evangélikus lelkész igyekezete 
révén láthatták a bábolnaiak a városközpontban parkoló, 
mozgó tárlatot. A lelkész elmondta, a reformáció az élet 
szinte minden területére begyűrűzött, így a társadalomban 
egyházi és lelki vonalon is számos újítás elindítója volt. Így 
érvényesülhetett például a kultúra területén is, ahol meg-
határozó irányt vett például a nyelvek és a nemzetek meg-
erősítésében. Guttenberg nyomdájában megindult a könyv-
nyomtatás, ami dominóként hozta a szellemiség fejlődését.

Veres József arra is rávilágított: a hit Istentől való. A busz 
és a benne lévő információ a hitet nem, de az emberi kí-
váncsiságot felkeltheti oly módon, hogy további kérdéseket 
ébreszthet fel az egyénben. A buszban berendezett emlék-
kiállítás számos kérdést megválaszol egyéni sorsokon, ta-
pasztalatokon és gondolatokon keresztül.

A busz már külső oldalán is színes köntösben tálalja a 
reformáció dicső múltját, annak elindítóit, követőit. A “busz-
belsőben” pedig a reformáció tanításával foglalkozik, mely-
ben napjaink emberének szóló üzeneteket értelmezhetünk. 
Ez utóbbi gondolatébresztő vallomásokkal találkozhatunk 
olyan személyektől, mint Polgár Judit sakkozó, Gryllus Dá-
niel zenész, Cseri Kálmán református lelkész, Szabó T. Anna 
költő-műfordító, Benczúr Emese képzőművész, Gundel Ta-
kács Gábor sportriporter-műsorvezető, vagy éppen Kovács 
Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.

A kiállításon látványos és képzőművészeti értéket képvi-
selő grafikákból, rövid leírásokból ismerhettük meg a refor-
mációt követő magyar elődeink életrajzát: olyanokét, mint 
Ady Endre, Arany János, vagy akár Szabó Magda. Az isme-
retanyag átadását a buszon digitális eszközök is segítették, 
sőt múltidéző relikviák is fellelhetők voltak. A fiatalos tála-
lásban adaptált, reformációval összefüggő dokumentumok 
modern szemléletről árulkodnak, valamint arról, hogy üze-
nete a gyerekeknek és az ifjú generációnak is szól.

A Reformáció Emlékbizottság mozgó-kiállítása október-
ben a fővárosban debütált, azóta pedig sok vidéki városba 
is eljutott.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Május 13-án vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Urunk mennybemenetele 10.45 szentmise
Május 20-án vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Pünkösdvasárnap (búcsú) 10.45 szentmise 
Nepomuki Szt. János szobor koszorúzása

Május 27-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Húsvét 4. vasárnapja 10.45 szentmise
Június 3-án Úrnapja 11.00 szentmise

Úrnapi körmenet az ácsi katolikus templomnál lesz 9.30-kor
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
MÁJUS 13. –   Vasárnap  (Konfirmáció) 11 óra
MÁJUS 20. –   Pünkösdvasárnap  (Úrvacsora) 11 óra
MÁJUS 21. –   Pünkösdhétfő 11 óra
MÁJUS 27. –   Vasárnap 11 óra
JÚNIUS   7. –   Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 10. –   Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész - Elérhetősége: 30/336-3734 Parókia: 34/597-459
                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 20.  Vasárnap  15:00 óra
JÚNIUS 3.  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 kaTolikus hívek  
kÖzÖs kirándulása bábolnán
2018. április 14-én, szombaton a bábolnai Nepomuki 

Szent János templomban 10 órakor szentmise kezdődött, 
amelyen  az ácsi, csémi és bábolnai hívekkel közösen vet-
tünk részt. Ez alkalomból dr. Horváth Klára polgármester is 
megjelent, és köszöntötte a híveket.

A mise után kisétáltunk az arborétumba, ahol megtekin-
tettük a híres lovak temetőjét, a vadasparkot és megcso-
dáltuk a kis tavat. Kellemesen elfáradva érkeztünk meg a 
Lovas Múzeumba. Itt Asbóth Zsolt, a Bábolnai Ménesbirtok 
idegenvezetője fogadott bennünket, aki rengeteg tényszerű 
adat felsorolásával, érdekes történetek elmondásával gaz-
dagította ismereteinket Bábolna múltjáról és a híres bábol-
nai lovakról. A lótenyésztésről is szakszerű előadást tartott. 
Majd az istállókban megtekintettük a csodálatos lovakat a 
gyerekek legnagyobb örömére. A lovarda megtekintése 
után a Kocsi Múzeum következett, ahol szép hintók, kocsik 
sorakoznak. Végül a Kamaraszínház megtekintésével zárult 
az idegenvezetés. Sok-sok élményt, tudást kaptunk Asbóth 
Zsolttól, akinek ez úton is szeretnénk köszönetet mondani.

Kissé fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva érkeztünk 
meg a kora délutáni órákban a bábolnai Idősek Klubjába, 
ahol kedves vendéglátásban  volt részünk. Meglepetésként 
egyházi dalokat játszott gitáron és énekelt Bognár Lilla és 
testvére, Péter.

Reméljük, kedves vendégeink is jól érezték magukat, és 
ez a kirándulás az egy plébániához tartozó hittestvéreket 
még jobban összekovácsolta.

kirándulTunk
Április 27-én vidám nyugdíjas csapat indult Bábolnáról 

egy budapesti kirándulásra. Az időjárás kegyeibe foga-
dott minket, hétágra sütött a nap. Első úticélunk a Libegő 
volt, amivel nem kis izgalmak közepette mentünk fel a Já-
nos-hegy tetejére. Rövid séta után az Erzsébet kilátóból 
csodálhattuk meg gyönyörű fővárosunk panorámáját. Kora 
délután a Városligetben töltöttünk el egy kis időt, fagyiz-
tunk, ettünk-ittunk, ki-ki kedve szerint. Délután háromkor 
kezdődött a Fővárosi Nagycirkusz fergeteges új showja, az 
Atlatic Flight – Vízi cirkuszi show. Nagyszerű élményekkel 
gazdagodva a kora esti órákban érkeztünk haza. 

Berkesné Szűcs Ágnes
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A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság húsvéti for-
dulójában focistáink Oroszlányban vendégszerepeltek. Az 
erős szél mindkét félnek feladta a leckét, de a hazaiakat se-
gítette első góljuk megszerzésénél. A második félidőben le-
gényeinknek Fábián Dávid révén még sikerült kiegyenlíteni, 
de a véghajrában az Oroszlány még kettővel növelte elő-
nyét. Felnőtt csapatunk hiába játszott jól mezőnyben, hiá-
ba volt már döntetlen az eredmény, ha a mezőnyfölény csu-
pán gólhelyzetekig jut el, nehéz sikereket elérni. A hazaiak 
három helyzetükből hármat értékesítettek, így otthon tartot-
ták a három pontot. OBSK Oroszlány – Bábolna SE 3:1.

Az U19-es gárda sem tudott meglepetést okozni, bár Ma-
rosi László edző szerint fiataljaink játékában sokkal több 
volt, mint amit az eredmény mutat. A hazaiak első akciójuk-
ból gyors vezetést szereztek, majd az első tíz perc kimaradt 
bábolnai helyzetei után az oroszlányiak növelhették előnyü-
ket. A középpálya és a védelem bizonytalankodásai, vala-
mint öt kimaradt gólszerzési lehetőség hazai sikert eredmé-
nyezett. OBSK Oroszlány U19 – Bábolna SE U19  4:0. 

Április második vasárnapján focistáink hazai pályán fo-
gadták a Koppánymonostor gárdáját. A két együttes közt 
mindössze két pont különbség volt a mieink javára. A talál-
kozó végeredménye mindkét fél számára fontos volt, hiszen 
tabellán elfoglalt helyük múlt rajta. A rangadó puhatolózó 
mezőnyjátékkal indult, mindkét fél hasonló taktikával kez-
dett. A hátsó sor passzolgatós játékából gyors ritmusváltá-
sokkal igyekeztek egymás védelmét zavarba hozni. Ez a stí-
lus a 8. percben a mi focistáink akcióját vezette eredményre. 
Fábián Dávid balról beívelt labdája megtréfálta az ellenfél 
kapusát, és a hálóba hullott. A továbbiakban élénk mezőny-
játék zajlott fokozódó bábolnai fölénnyel. Kissé kezdtek el-
szabadulni az indulatok is, a reklamálások kiállításhoz ve-
zettek, a mieink emberelőnyben folytathatták a játékot. Az 
előnyt annak ellenére sem sikerült növelni, hogy fölényünk 
egyértelművé vált. Csongrádi Péter vezetőedző a 61. perc-
ben kezdte el a cseréket, ami frissülést hozott a játékban. A 
77. percben Kovács Máté került helyzetbe. Védője csak sza-
bálytalanul tudta megakadályozni a kapura törésben, a já-
tékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Róth Öcsi magabiztosan 
értékesítette. Megszületett tehát a várva várt győzelem, de 
a gólszerzés még mindig nehézkesen megy. Bábolna SE - 
Koppánymonostori SE 2:0. 

Az U19-es csapatok mérkőzése gyors bábolnai góllal in-
dult. Még 1 perc sem telt el, amikor Horváth Mátyás a kö-
zépkörben labdát szerzett, a meginduló Marcinkó Bálintnak 
passzolt, aki szép góllal vette be a koppánymonostori hálót. 
A második játékrész 2. perce is gólt eredményezett, csak 

ezt már a mieink kapták, de még sok volt hátra a lefújá-
sig. Ifistáink mindent megtettek a győzelem érdekében, de 
a vendégek bizonyították, nem véletlenül tartoznak az élme-
zőnyhöz. A mérkőzés végére már mindkét fél játékosai el-
fáradtak, de a mieinknek volt még néhány megvillanása, de 
a győzelmet jelentő találatra már nem futotta erejükből. Bá-
bolna SE U19 - Koppánymonostori SE U19 1:1.

Ezt követően egy hét szünet következett focistáink szá-
mára, ugyanis páratlan számú csapat szerepel a bajnok-
ságban, így egy alkalommal mindenkire jut egy szabad-
nap. Aztán április 18-án egy elhalasztott mérkőzést pótoltak 
Nyergesújfalu ellen. A szokásos kimaradt lehetőségek mel-
lett mindössze kettőt sikerült értékesíteni, míg a hazaiak 
csatára sorra rugdosta a gólokat. Ismét szép játékkal ruk-
kolt elő csapatunk, de a focit gólra játsszák. Az U19-es gár-
da ezúttal egy nagyobb mértékű vereségbe futott bele, bár 
legényeink épp, hogy meg voltak tizenegyen. Nyergesújfa-
lu SE – Bábolna SE 4:2, ifi 10:0.

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 24. forduló-
jában együttesünk a Sárisáp otthonában vendégszerepelt. 
Focistáink ismét színvonalas focit produkáltak, jó mezőny-
játékkal rukkoltak elő, de gólt csupán egyet, azt is a máso-
dik félidőben és egyenlítésképpen sikerült elérni. Az U19-
es gárda már az első játékrészben négyet kapott, a végéig 
mindössze egyszer sikerült válaszolni. Sárisápi BSE – Bá-
bolna SE 1:1, U19 5:1.

Labdarúgóink tavaszi szezonja eddig nem úgy sikerült, 
ahogy elképzelték. Mindössze egy győzelem, 4 vereség és 
1 döntetlen az eddigi mérleg, így a hátsó régióból érkező 
Vértessomló elleni hazai találkozó végeredménye megha-
tározó volt együttesünk számára. Jó játékkal, és ezúttal gó-
lokkal rukkoltak elő legényeink. Róth István a 35. percben 
11-esből szerezte meg a vezetést, miután Bujáki Bencével 
szemben szabálytalankodtak a 16-oson belül. Még az első 
félidőben sikerült növelni az előnyt, ezúttal Kovács Máté 
harcolta ki a helyzetet, középre adott labdája Bujáki Bencét 
találta üresen, akinek nem volt nehéz dolga. A második já-
tékrész hosszas mezőnyjátéka és bábolnai fölénye helyen-
ként színvonalas játékot is hozott. Csapatunk védelme jól 
zárt, a labdákat már a középpálya tájékán sikerült megszűr-
ni. A lefújás előtt három perccel csatáraink úgy döntöttek 
rúgnak még egy gólt. Most Bujáki Bence középre passzolt 
labdáját Bukovics Máté kotorta a vendégek hálójába. Csa-
patunk magabiztos győzelmet aratott, ami remélhetőleg ön-
bizalom növelő hatású lesz a még hátra lévő öt mérkőzésre. 
Bábolna SE – Vértessomlói KSK 3:0.

Az azonos pontszámú Vértessomló ellen remekül kezd-
tek U19-es focistáink is. Már a 6. percben megszerezték a 
vezetést Marcinkó Bálint révén, majd a szünet előtt három 
perccel ismét „Cini” növelte az előnyt. A második félidőt az 
ellenfél kezdte jobban, hamarosan egy gyönyörű szabadrú-
gás góllal szépítettek. A 60. percben Antal Catalin értékesí-
tette Marcinkó kitűnő átadását, öt perc múlva pedig ismét 
Marcinkó került ziccerbe, most sem hibázott. A 73. percben 
Kaluha Tamás is feliratkozott a bábolnai góllövők közé, de 
egy találat még a mérkőzés végéhez közeledve belefért a 
vendégek részéről. Kitűnő játékkal, gólokban gazdag talál-
kozón magabiztos győzelmet arattak ifistáink. Bábolna SE 
U19 – Vértessomlói KSK U19 5:2.

labdarúgás: jÖnnek már a gólok, remÉljük, így is marad
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Húsvét után egy héttel rendezte meg a díjugrató szakág 
első szabadtéri, regionális szintű felkészítő versenyét Bá-
bolnán, április 12. és 15. között pedig a kiemelt verseny-
nek számító Grand Prix sorozat első állomásának adott 
otthont a Ménesbirtok lovaspályája.

Szotyori Nagy Kristóftól, a szakág elnökétől megtudtuk, 
az április mindig fordulópont a díjugratóknál, hiszen ilyen-
kor kerülnek ki a versenyek fedett pályáról szabadtérre. 
Bábolna évek óta főszereplője a szabadtéri megméretteté-
seknek, a legmagasabb szintű versenyek megrendezésé-
re is alkalmas a lovascentrum. 

Erre az évadra öt Grand Prix fordulót terveztek öt külön-
böző helyszínre, ebből az elsőt rendezték itt a Ménesbir-
tokon. A Grand Prix kiemelt, rangos versenynek számít, 

melyben az általános díjugrató szabályok érvényesek, de 
díjazása magasabb, mint a többié, ráadásul kategórián-
ként a legmagasabb akadályokat építik.

Ezen a versenyen csütörtöktől vasárnapig hozzávetőle-
gesen 750 startot regisztráltak, 69 egyesület 125 lovasa 
254 lóval nevezett. Közel az összes megyéből érkeztek lo-
vasok a Bábolna Ménesbirtok pályájára, ahol az utánpót-
lástól a legfelsőbb szintig rendeztek megmérettetéseket. 
Az első napok a kvalifikációt szolgálták, de voltak verseny-
számok a fiatal lovaknak és fiatal lovasoknak is. Buza Pat-
rik Zoltán, a Bábolna SE díjugratója első alkalommal vett 
részt ilyen magas szintű versenyen, az U25-ös kategóriá-
ban indult. Egyelőre nem végzett az élmezőnyben, de pá-
lyán tapasztalt teljesítménye ígéretes. 

A csúcsversenyszámban, 150 cm-en részt vett a hazai 
élmezőny színe-java. Itt debütált a Ménesbirtok lovasa, 
Szentirmai Péter is, neki sem kedvezett a pálya. Kiélezett, 
izgalmas versenyben ezt a kategóriát Mráz Tamás nyerte, 
aki hatalmas sikernek értékelte győzelmét. Mint mondta, 
első ízben nyert Grand Prix-t, ráadásul hibátlan lovaglás-
sal. A 24 éves lovas eddig utánpótlás korosztályban ért el 
sikereket, Európa-bajnokságok résztvevője is volt, immár 
a felnőtt válogatottság ajtaján kopogtat.

Legközelebb június első hétvégéjén tér vissza Bábolná-
ra a díjugrató szakág, ekkor Európa egyik legrangosabb 
nemzetközi utánpótlás versenyét rendezik a Ménesbirto-
kon összekötve egy felnőtt nemzetközi versennyel. 

díjugraTás: idÉn is rangos versenyek helyszíne a mÉnesbirTok

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok lovascentruma a military 
szakág számára is kitűnő versenyzési helyszín. Április 27-től 
29-ig szezonnyitó országos minősítő versenyüket bonyolí-
tották itt, melynek színvonalát külföldi sportolók is emelték. 

Az ország egyik legjobb adottságú pályáján népes me-
zőny indult. A szezonban általában ez a legnépesebb vi-
adal, harminc egyesület hatvanöt versenyzője mérettette 
meg magát díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratás-
ban. E komplex szakág sokoldalú felkészülést igényel lovas-
tól és lótól egyaránt – tudtuk meg Fülöp Sándor technikai 
küldöttől. Nehézsége és veszélyei ellenére népszerűsége 
folyamatosan nő, de mezőnye jóval kisebb, mint a díjugra-
tó szakágé. A military legnehezebb és leglátványosabb szá-
ma a terepverseny, ahol természetes, rögzített akadályokat 
kell leküzdeni a résztvevőknek. A mezőny ezúttal viszony-
lag erős volt, a szezonkezdethez képest többségében hiba 
és baleset nélkül zajlottak az egyes versenyszámok a sza-
kágban szokásos hagyományos kategóriákban kezdőktől a 
legmagasabb hazai szintig.

Bábolnai sportolók is a verseny részesei voltak. A Ménes-
birtokot képviselő Bertók Mátyás kategóriája 3. helyét sze-
rezte meg, Szikszai Zsófia ifjúságiban 12. lett, a kisbábolnás 
Fábián Dóra pedig kilencedikként zárt.

A lovastusa szezon utolsó versenyét is Bábolnán rende-
zi majd a szakág. Immár négy éve, hogy az első mellett a 
záró, vagyis az országos bajnoki döntőt is itt bonyolítják, a 
tervek szerint október 12- és 14-e között. hantos

miliTary szezonnyiTó, okTóberben országos bajnoki dÖnTő
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NB I-es tekecsapatunk a tabella 
élén álló Szentgotthárd otthonában 
vendégszerepelt. Hiába nyújtottak ki-
tűnő teljesítményt tekéseink, a haza-
iak rászolgáltak listavezető pozíció-
jukra. Az első kör után 1:1-es állásnál 
még vezettek is legényeink néhány fá-
val, sőt, a második kört is sikerült dön-
tetlennel zárni, ekkor már a hazaiak 
ütöttek több fát. A negyedik kör hazai 
játékosainak 600 fa feletti teljesítmé-
nye döntötte el a találkozót, mellyel a 
Szentgotthárd bajnoknak tekinthető. 
Az ifjúságiak is vereséget szenvedtek, 
ők a csapatpontok alapján döntetlen-
nel zárták a mérkőzést, de 12 fával 
alulmaradtak. Szentgotthárdi VSE – 
Bábolna SE 6:2, ifi 3:1.

Régi, jól ismert ellenfél, a Sopro-
ni Sörgurítók együttese látogatott Bá-
bolnára az NB I-es bajnokság 20. for-
dulójában. A mieink 15 ponttal a 6., 
míg a vendégek 20 ponttal a 4. hely-
ről várták a találkozót. A soproniak ko-
rábban már megjárták a szuperligát 
is, tehát egy jól teljesítő, rutinos gárda 
ellen léptek pályára tekézőink. Az első 
kört még 1-1 csapatponttal, de bábol-
nai faelőnnyel zárták a csapatok, Kiss 
Norbert 580 fás teljesítménye ismét ki-
emelkedett a mezőnyből. A második 

körben már mindkét játékosunk csa-
patponttal végzett, az újoncnak szá-
mító Kiss András is kitűnően helyt-
állt, a végjátékban Körmendi Imre és 
Szász László pedig már megnyugta-
tó előnnyel segítette együttesünket 
a végső győzelemhez. Az ifjúsági já-
tékosok csapatpontok alapján ismét 
1:1-re hozták a mérkőzést, a vendé-
gek azonban 11 fával többet ütöttek, 
így a végső győzelem az övék lett. Bá-
bolna SE – Soproni Sörgurítók SE 
7:1, ifi 1:3.

A bajnoki évad utolsó előtti mér-
kőzését játszotta NB I-es tekecsapa-
tunk hazai pályán. A kieső helyet el-
kerülni igyekvő Zalaszentgrót gárdája 
látogatott Bábolnára, akik keményen 
küzdöttek a győzelemért. Az első kört 
2:0-s vezetéssel zárták a vendégek, a 
második körben már sikerült egy bá-
bolnai ponttal felzárkózni, de a befe-
jező játékosok teljesítménye döntöt-
te el a találkozót. A mieink az utolsó 
körben átvették a vezetést, ezzel meg-
szerezték a végső győzelmet. A Zala-
szentgrót ezzel a vereségével nehéz 
helyzetbe került, kieső helyen állnak. 
Tekéseink a 6. helyről várhatják a má-
sodik helyezett elleni utolsó mérkő-
zést, melynek következtében és a 

többi eredménytől függően akár ötö-
dikként is végezhetnek. Bábolna SE – 
Zalaszentgróti TK 5:3, ifi 0:4.

Időközben tekézőink egyéni bajnok-
ságokban is szerepeltek. Csóron az 
U14-es egyéni bajnokság győri terü-
let keleti csoportjában Istenes Hanna 
az első, míg Pintér Dominika a máso-
dik helyet szerezte meg. Szász Lász-
ló Oroszlányban megnyerte a megyei 
férfi egyéni bajnokságot, majd harma-
dik helyet ért el területi versenyen. In-
nét a Nyugat-Magyarországi döntőbe 
vezetett az út, ahol 21. helyen végzett, 
és mindössze kilenc fával csúszott le 
az országos bajnoki részvételről.

A két utánpótlás korú ifjú hölgy áp-
rilisban ismét megmérettette magát, 
ezúttal Budapesten, az FTC pályáján 
lebonyolított országos iskolabajnok-
ságon. Mindketten 267 fát gurítottak, 
ezzel korcsoportjukban dobogós he-
lyezés jutott számukra: Pintér Domi-
nika második, Istenes Hanna pedig a 
harmadik hellyel büszkélkedhet.

Teke: az nb i-es csapaT akár ÖTÖdik is leheT


