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A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom 
megyei Irodája hagyományos módon rendezi szakmai 
napjait a megyében. 

Időről időre visszatér a közművelődésben foglalkoztatott és érde-
kelt szakemberek tanácskozása, melynek február 25-én a Bábol-
nai Szabadidőközpont adott helyet. A vándorló szakmai nap 
mindig lehetőséget teremt arra, hogy a megye közművelődési 

szakemberei az előadásokon keresztül aktuális témákról tájé-
kozódhassanak, ezen felül szinte mindig megfogalmazódik egy 
alapkoncepció, amelyben egyeztetnek, továbbgondolnak és 
lehetőség szerint akár partnerséget is szerveznek a szereplők. 
Török Sándor, a bábolnai találkozó házigazdája örömmel fogadta 
a vendégeket, akik Bábolnát is igyekeztek megismerni egy városi 
séta alkalmával. A Nemzeti Közművelődési Intézet  megyei veze-
tősége is jelen volt a konferencián, amelyen Sárisáp, Tatabánya, 
Komárom, Kisbér mellett számos település képviseltette magát. 
Az egyeztetés témája a kulturális statisztikai adatszolgáltatás volt, 
mely időszerű napjainkban, majd a Nemzeti Művelődési Intézet 
által indított képzések kerültek szóba, valamint a közösségi mun-
kában élharcos Cserteg István mutatta be a megyei szervezeten 
keresztül igénybe vehető lehetőségeket. Török Sándor meghívása 
sikerrel teljesült, hiszen a megyei szereplők látogatása fontos 
városunk számára, hiszen jó hírünket viszik a jelenlévők. Bábolna 
Önkormányzata nevében dr. Horváth Klára köszöntötte a jelenlé-
vőket, akik hallhattak a városban zajló beruházásokról, és a városi 
sétán keresztül a fejlesztéseket egészen testközelből is láthatták. 
A hazaiak az együttműködés reményében köszöntek el a konfe-
rencia végén az idelátogató szakemberektől, akik Bábolnában 
talán egy jól kiaknázható együttműködési terepet is felleltek.

Városi sétán a közművelődési szakemberekA fehérborok vitték a pálmát 
– 27. alkalommal tartották meg a bábolnai borversenyt 

Tizenhárom borász nedűit négytagú zsűri bírálta 
február 14-én a Bábolnai Borbarátok Egyesületének 
immáron 27. alkalommal megtartott borversenyén. 

Cseh László, a borbarátok elnöke elmondta, a borverseny 
mindig egy sikeres rendezvény függetlenül attól, hogy hány 
nevezőt tartanak nyilván. Ez a siker most sem maradt el, hiszen 
egy igazán jó hangulatú, és nemes célokat megfogalmazó 
esemény az övék. Ezúttal 41 bort: 28 fehér, 12 vörös és 1 rozé 
bort értékeltek, a nedűket arany, ezüst és bronzminősítéssel 
illették. A borfajták széles palettáját felvonultatták a borászok, 
számos szép eredményt felmutatva. Hét arany, tíz ezüst és 19 
bronz minősítés született meg a szakavatott zsűri értékelése 
nyomán. A mintákat a környékbeli amatőr borászok küldték és 
hozták, az idei alkalommal Ács, Almásfüzitő, Szákszend, Tárkány, 
Dunaalmás és egy szlovákiai versenyző is akadt a hazai, bábolnai 
felhozatal mellett. A fehérek közül az olaszrizling, a vegyes fehér 
és a cserszegi fűszeres vitte a prímet. 

A legmagasabb pontszámú bor: Wachtler Kézműves Pincészet 
sárga muskotálya Dunaalmásról. 

Cseh László a múlt esztendőről csak pozitívan szólt. Az őszi 
szüret kincset adott, hiszen a savak megmaradtak, a gyümölcs 
esőt is kapott éppen akkor, amikor arra szükség volt. 

Az elnök azt is elárulta, évközben is sok feladat adódik a pincékben. 
A borászok egymást is segítik pincejáró látogatásokkal, amikor a 
borkóstolás közepette bizony, tanácsokat is osztanak egymásnak. 
A hagyományos technológiákat alkalmazó, kézművesen készült 
helyi, környékbeli borokkal sem kell szégyenkezni, mondta el Cseh 
László, aki mindig nagy lelkesedéssel beszél az egyes nedűkről, a 
kedvelt végeredményről: a borról, mely nélkül nincs ünnepi asztal. 

A borkóstolásban és zsűrizésben dr. Veres Zoltán 
megyei jegyző is szerepet vállalt, aki inkább az ünnepi 
alkalmakon fogyasztja a szőlőtőke kincsét, főkép-
pen a dél-dunántúli száraz vörös borok a kedvencei.  
Az amatőr borosgazdák emléklapot vehettek át a szinte három 
évtizedes hagyománnyal bíró eseményen való részvételért. Min-
denkinek kijárt a kézszorításból és a gratulációból is, hiszen a 
legtöbben kiváló, a hétköznapokon is szorgalmat igénylő mun-
kájukról tettek tanúbizonyságot. Cseh László elnök szervező 
külön köszönetét fejezte ki a szakavatott zsűrinek, valamint 
Szabó Taddeus GYÖK képviselő segítségét is megköszönte.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS és KOSZORÚZÁS  
BÁBOLNÁN, az 1848-as  

FORRADALOM és SZABADSÁGHARC  
TISZTELETÉRE 2020. MÁRCIUS 13-ÁN

16 órakor ÜNNEPI MŰSOR, MEGEMLÉKEZÉS 
Ünnepi beszédet mond: Dr. Horváth Klára polgármester 
Közreműködők: Anonim Drámacsoport 
Helyszín: SZABADIDŐKÖZPONT

16.45 órakor KOSZORÚZÁS 
Közreműködők: Bábolnai Általános Iskola  
3-4. osztályos éneklő csoportja 
Helyszín: RÉGI TEMETŐ

17.10 órakor KOSZORÚZÁS 
Közreműködők: Bábolnai harsonások 
Helyszín: HŐSI KAPU

17.30 órakor KOSZORÚZÁS 
Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMŰ 
(Az emlékműhöz kb. 17.20 órakor indul az autóbusz a Hősi Kaputól)
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Jókedvű télűzés farsangi kavalkáddal
Február a jókedvű maskarázás, a báli vigasságok és 
a télűző rendezvények hónapja. Városunkban szinte 
minden korosztály kihasználja az alkalmat arra, hogy 
része legyen a jókedvű kikapcsolódásban. Ki-ki a maga 

hagyománya szerint űzi el a hideg időt. A farsangi hagyo-
mányaink idén sem merültek feledésbe, a tavaszvárás 
jókedvű módját szinte minden intézményben megtalál-
ták a város kisebb-nagyobb lakói.

Elkészült a kedvelt farsangi csemege

Farsang az iskolások berkeiben
Február 13-án a Bábolnai Általános Iskola felsősei kezdték 
meg a farsangolások sorát a gyermekkorosztály körében. Az 
iskola egyik kedvelt hagyománya a farsangi, mert ez az önfe-
ledt szórakozásról, a bolondozásról, a játékról és az örömről 
szól. A felsősök ezt az ünnepet osztályprodukciókkal tarkítják 
szinte minden esztendőben. A műsorszámokra most is hosz-
szasan készültek, a várt taps pedig nem maradt el. Az alsóban 
február 14-én komoly jelmezes felvonulás vette kezdetét a 
maskarázás jegyében. Kicsik és nagyobbacskák egyaránt éltek 

a beöltözködés lehetőségével. Sokan otthonukban, családi 
kézműveskedés közepette készítették el jelmezüket, mely 
maradandó élmény is egyben. A jelmezes felvonulást követően 
az alsósokat tréfás vetélkedőbe csalogatták a pedagógusok, 
akik gondoskodtak arról is, hogy mindenki jól szórakozhasson. 
A várva várt tombola sem maradt el. Ez is egy régi hagyomány 
az intézményben és a kikapcsoló, izgalmas játék része, ráadásul 
a szerencsések aranyos és hasznos ajándékokkal gazdagodhat-
nak minden alkalommal.

A város legifjabb lakóinál is kötelező elem a farsang

A farsangi készülődés szinte első állomásaként tért vissza a fánksü-
tés az Idősek Klubjába. A februári báli és farsangi időszak kedvelt 
étke: a fánk. Sokan szeretik elkészíteni, de valószínűleg fogyasz-
tója még több van ennek a változatosan fogyasztható és tálalható 
édességnek. Az Idősek Klubjában már hagyomány, hogy a február 
fánksütéssel jár. Az asszonyok nagy rutinnal vágtak bele a munkába 
február 12-én a klub kiválóan felszerelt konyhájában, ahol minden 
rendelkezésre áll a főzőcskéhez, sütögetéshez. A kelt tészta idén is a 
Nagykönyv szerint készült a már jól kiforrott és bevált recept alapján. 
A sütéskor kiválóan kirajzolódott a világosabb szín a fánk derekán, 
mely szalagról tulajdonképpen nevét is kapta ez a kedvelt édesség. 
A nyugdíjasok nagy örömmel készítették a fánkot, és talán még 
nagyobb örömmel kínálták azt társaiknak a klubban. A folytatásban 
sem unatkozik majd a szépkorú társaság, hiszen február 28-án jelme-
zes farsangi mulatságot tartanak a hagyományok szerint

Új helyszínen a lovasok mulatsága 

A télűző foglalkozásokra az óvodában is 
előre, mindig lázasan készülnek. A szülők 
többsége kitesz magáért: kiváló jelmezt 
készít csemetéjének, amit felöltve: a 
nebulók teljes rejtőzködésben, örömmel 
és büszkén viselnek. Az óvónőknek és tár-
saiknak is örömmel mutatják meg ötletes, 
gyakran a mesék világából kiragadt mas-
karáikat, amelyben a farsang idejére valaki 
más bőrébe bújhatnak. A farsang egyfajta 
varázslat, amit nagy várakozás előz meg. 
A kicsik körében a csoportok mindegyiké-
ben bemutatkoznak a jelmezesek, majd 
vidám játékokkal, télűző bolondságokkal 
farsangolnak. A február 14-ei óvodás 
farsangi mulatság is remekül sikerült, sok 
kisgyermek emlékezetében maradandó 
élményt hagyva…

A bábolnai sportcsarnok sem maradt ki 
a farsangi mulatságok sorából.

A Bábolna SE utánpótlás korú sportolói a tél folyamán a terem-
ben edzenek, így készülnek a tavaszi versenyszezonra. A felké-
szülés komoly edzésmunkával jár, de a szerdai foglalkozások 
végére mindenesetre beiktattak egy kis télűző vidámságot, 
hiszen a jóidő, a tavasz eljövetelét már minden gyermek alig 
várja. Kézilabda szakosztály keretében egyelőre még nem 
sportolnak fiataljaink, de Kántor Katalin pedagógus az iskolai 

sportkör keretében elkezdett foglalkozni a legkisebbekkel, 
egyelőre szivacskézilabda szinten. Szilágyi Ágnes, a sport-
csarnok gondnoka edzés végén farsangi fánkkal vendégelte 
meg a kéziseket, majd jöttek a BSE labdarúgói. Az egy órás 
edzések befejeztével minden korosztály csokis, vagy lekvá-
ros fánkkal és egy kis gyümölcslével pótolhatta a felhasznált 
energiamennyiséget.

Változtatott a lovasiskola: a fedeles lovarda helyett a kollégiumban 
maskaráztak a diákok és a tanárok február 20-án. Az eddigiek-
ben mindig a fedeles lovardát használták farsangi ünnepükhöz, 
a rendezvénybe olykor még a lovakat is bevonták, vagy 
legalábbis nem mentesítették magukat a lovas és lovászélettel 
összekapcsolódó feladatoktól. Most azonban a kollégiumban ren-
dezték meg kedvelt eseményüket, amelyen ismét visszaköszönt 
a tréfás vetélkedő. Az eseményen a tanári kar is aktív, hiszen ők is 
jelmezt öltöttek, és a játékos feladatokba is becsatlakoztak. Volt 
tombola és gazdag büfékínálat a diákönkormányzat jóvoltából, 
így minden rendelkezésre állt a jó hangulathoz. A tizedikesek 
jelmezes, mulattató műsort is adtak, tánckarral, koreográfiával. A 
tanárok is műsoroztak a diákság szórakoztatására a televízióból 
ismert műsorszámmal hozakodtak elő, humoros hangot adva az 
eseménynek. Elmondható, hogy a tanári kar mulattató törekvése 
a tanár-diák kapcsolatra is jó hatással van, hiszen egy valódi közös 
ünneppé varázsolja az alkalmat. A diákok is láthatják, hogy a 
tanárok is fellazulnak, a szigorúbb napi szabályok helyett ilyen-
kor mindenki oldott hangulatban vigad. A farsangi mulatság 
diszkóval zárult, mely kifejezetten kedvez ennek a korosztálynak. 

Sajnos, nem tartott örökké a mulatság, másnap már a munka, 
az oktatás és a tanulás kapott hangsúlyt. A diákság a farsangi 
rendezvényen megélt emlékeket is felsorakoztathatja az iskolai 
élménytárba, amit – remélhetőleg – sosem felednek el.
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Ismét a régmúlt időkbe visszarepítő kiállításnak ad 
otthont városunk Helytörténeti Gyűjteményének 
épülete: Sebestyén Szabolcs, a tárlat ötletadójának és 
kivitelezőjének kitartó gyűjtő- és kutatómunkájának 
köszönhetően az 1950-es évektől kezdődően a rendszer-
váltást követő évekig számtalan írásos és tárgyi emléket 
tekinthet meg a nagyközönség. 

A Bábolna történelmének mintegy 40 évét átfogó tárlat február 
17-én nyitotta meg kapuit. A megnyitó a Filmklub közreműkö-
désével készült, a településről szóló kisfilm elővetítésével vette 
kezdetét, majd Vass Ádám, a Bábolnai Helytörténeti Baráti Kör 
oszlopos tagjának beszédével folytatódott.

Szabolcs elárulta, hogy számtalan könyv és újságcikk olvasásán 
van túl, melyeknél elsősorban a mögöttes tartalmakat kereste. A 
helyi kiadványok mellett a mai 24 Óra megyei napilap elődje, a Dol-
gozók Lapjában található, városunkról szóló mintegy 24 ezernyi 
cikk volt segítségére. A hiteles információgyűjtést nehezítette 
a szocializmus korszakára jellemző cenzúra, ám kutatásai során 
érdekesebbnél érdekesebb eseményekre, jelenségekre figyelt 
fel: ilyen volt például a 30 évente lesújtó ételmérgezés, melyről 
először 1964 júliusában tettek említést. A közel 300 embert érintő 
mérgezés legközelebb 1990-ben okozott tömeges megbetegedé-
seket. A kiállításon az egykori mezőgazdasági kombinát mellett 
találhatunk említéseket az 1970-es években népszerű ÁFÉSZ 
szövetkezetekről is, melyek térhódításának köszönhetjük a ma is 

a településen működő élelmiszerboltok épületének nagy részét. 
Emellett többek között felidéződnek a fergeteges hangulatú 
úttörő bálok, melynek egyikén a híres lemezlovas, Dévényi Tibor 
szolgáltatta a talpalávalót a szórakozni vágyóknak.

Szabolcs célja a bábolnai civil élet korhű bemutatása, hiszen a 
legtöbb információ az ország ékkövének tartott Bábolna Rt. tör-
ténete és eredményei szemszögéből dokumentálva mutatja be 
városunk történelmét. A négy felvonásos kiállítás-sorozat május-
ban bővül, ezúttal az 1990-es évekre koncentrálva, szépkorú lako-
saink bevonásával fogja nosztalgiára késztetni az érdeklődőket. 

A kemény dallamok kedvelői gyűltek össze 
február 15-én a Szabadidőközpontban.

Az immár hagyománynak számító Kultúr-
házak éjjel-nappal elnevezésű országos 
programsorozat keretében megrendezett 
rock-esten ezúttal három amatőr zenekar, 
a Seaside Suicide, a Detoxikáló és a Noise+ 
tépte a húrokat.

Török Sándor, a Bábolna Városi Könyv-
tár, Művelődési- és Sportközpont vezetője 
elárulta, hogy a rockestek hiánypótló jelleg-
gel szerveződnek hosszú évek óta. A rendez-
vény az amatőr, még széleskörű ismertségre 
szert nem tevő zenekarok bemutatkozására 
is remek alkalmat biztosít. Az együtteseket 
ismeretségek, személyes kapcsolatok útján 
keresik fel és invitálják fellépésre.  

A Nirvana emlékzenekarként játszó 
Seaside Suicide Komáromból érkezett 
városunkba. Schäffer Csaba, a banda 
énekese elmondta, hogy rajta kívül a 
zenekar többi tagja már régi motoros-
ként áll színpadra. A formáció a világhírű 
rockbanda legaktívabb korszakában, az 
1990-es években született dalokat adja elő, 
a számtalan próbának és Csaba rekedtes 
hangjának köszönhetően rendkívül hite-
lesen és szórakoztatóan. 

A Detoxikáló zenekar nem ismeretlen 
a bábolnai közönség számára, hiszen az 
énekes, Halász László (Pyro) társszervező-
ként már jó pár rock-est előkészítésében 
részt vett. A banda megalakulása óta több 
tagcserén is átesett, ám most újult erővel 
tértek vissza a színpadra. A már-már punk 
műfajba hajló zenék pörgős ritmusukkal 
késztették ugrálásra a tomboló közönséget. 

A városunkba szinte már hazajáró 
Noise+ formáció idén ünnepli megalaku-
lásának 15. évfordulóját, így a bábolnai 
koncertjük is a születésnapozás jegyében 
zajlott. A régióban is nagy népszerűségnek 
örvendő zenekar már rutinos tagjai nagyon 
sokféle rockzenét megszólaltatnak, műso-
raikat pedig az aktuális közönség igénye-
ihez igazítják.  A bábolnai nagyközönség 
láthatta és hallhatta először új dobosuk, 
Révész Martin játékát, aki a kezdeti lám-
paláz ellenére tehetségének köszönhetően 
roppant jól debütált. 

A közel 100 főt megmozgató est nem 
csupán a rock különféle stílusait és a zene-
karokat, hanem a közönséget is remekül 
összekovácsolta, így fontos közösségépítő 
jelleggel is bírt.

A múlt bábolnai titkai – megújult retró kiállítás

Egész estés zúzás amatőr rockzenekarokkal

Táncos nyugdíjas farsang kreatív jelmezben
A nyugdíjasok farsangi mulatságát Berkesné Szűcs Ágnes intéz-
ményvezető nyitotta meg, majd dr. Horváth Klára polgármester 
köszöntötte a bálozókat február 28-án a Szabadidőközpontban. 
A városvezető mindenkinek: ismerős és új arcoknak egyaránt 
jó szórakozást, jó időtöltést kívánt az együttlét jókedvű remé-
nyében. A jelmezes felvonulás idén sem maradt el: a nyugdí-
jasok ismét bebizonyították találékonyágukat, kézzel készült 
maskaráikkal büszkén vonultak. Többen párosan vonultak 

fel, így láthatta a közönség például Jancsi és Juliskát, Piroskát 
és a vadászt, a Torreádort és csinos partnerét, vagy éppen a 
tiroli táncos párost.Az Idősek Klubja oszlopos tagjai ezúttal 
is kreatív, rövid történettel felvezetett jelmezes, borospincés 
bemutatóval szórakoztatták közönségüket. A farsangi bál tánc-
mulatsággal folytatódott, melyhez ezúttal új zenész, Szabó 
Péter húzta a mulatós talpalávalót. Volt tombola és határtalan 
jókedv a táncmulatság végéig.

Életképek és táncok a húszas évek hangulatában 
A húszas-harmincas évek swing hangulata, az amerikai arany-
korszak tükröződött az idei, immár 21. Szülők-nevelők bálján 
február 22-én a Szabadidőközpontban. A Bábolnai Általános 
Iskola szülői munkaközössége és tantestülete évről évre életre 
kelti ezt, a vidámságban és közösségi élményben gazdag alkal-
mat. Aki tehette nemcsak a támogatói jegyek szintjén segítette az 
intézményt, hanem a jó hangulatú bálba is ellátogatott szombat 
este, ahol az igazgató, Bajcsainé Hajagos Ildikó köszöntötte a 
megjelenteket. Mint fogalmazott köszöntőjében: örülnek, hogy 
évről évre nemcsak régi arcokkal találkozhatnak, hanem mindig 
új vendégek is akadnak a bálon. Sőt, az külön örömteli, hogy a 
már elballagott diákok szülei is visszajárnak. A báli eseményt 
most is jótékonysági célzattal rendezték meg, a báli bevételt az 
iskolaudvar felújítására szánt keretösszeg bővítésére kívánják 
fordítani, melyből udvari eszközök beszerzését álmodták meg 
a szervezők. A produkciót felvállalók igazán kitettek magukért a 
műsorokat illetően is, hiszen a kezdésben a gyerekek is megmu-
tatkoztak a húszas-harmincas évek szellemében, őket a szülői 
munkaközösség hölgyei követték, akik fergeteges swing tánccal 
lepték meg a bálozókat. 

A bál folytatásban majd egy mesébe, egy magyar kisfaluba 
kalauzolták a közönséget a pedagógusok. Valamennyi produkciót 
tapssal jutalmazott a népes bálozó tömeg, nem véletlen, hiszen 
minden műsorszám a kikapcsoló mulatságot vetítette elő. Az 
estéből nem hiányozhatott a tombolasorsolás, melyben ismét 
sokan találkozhattak szerencséjükkel. A főszerep azonban a táncé 
volt, amit kifulladásig művelhettek az iskolát támogató bálozók.
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Szinte észre sem vesszük, de hétköznapi bevásárlásaink 
során számtalan műanyag szatyrot használunk el. 

Bemegyünk a boltba, tépünk 2-3 átlátszó nejlont, az egyikbe beletesz-
szük a kiflit, a másikba a paradicsomot, a harmadikba a krumplit, aztán a 
pénztárnál veszünk még egy zacskót, fizetünk és hazavisszük a megvett 
termékeket. Ezeknek a könnyen szakadó szatyroknak a döntő többségét 
csak egyszer használjuk és mindössze 15-20 percig, míg az üzletből az 
otthonunkig jutunk az áruval, aztán egyszerűen csak kidobjuk a kukába. 

Optimista becslések szerint Magyarországon 1 millió darab műanyag 
zacskó fogy naponta. Vagyis fogyott eddig, hiszen 2021-től az Európai 
Parlament döntése értelmében betiltják az egyszer használatos termé-
kek gyártását, forgalmazását az EU területén. Így jövőre már „le kell mon-
danunk” az egyszer használatos műanyag evőeszközökről, tányérokról, 
szívószálakról, sőt el fognak tűnni a műanyag fülpiszkálók, emellett a 
léggömbök pálcikái is már más anyagból kell, hogy készüljenek.

Az új szabályok emellett a hulladékok újrahasznosításáról is rendel-
keznek. Így a tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát 
össze kell gyűjteniük, a műanyag palackoknak 2025-re legalább 25 
százalékukban, 2030-ra pedig már 30 százalékukban újrahasznosított 
anyagból kell állniuk. 

Természetesen mi is sokat tehetünk annak érdekében, hogy még 
kevésbé terheljük a környezetünket. Ehhez elég csak vásárlás előtt 
átgondolni, mire is van szükségünk és már idén is otthonról vinni a 
vászonszatyrot, kosarat a nejlonzacskók használata helyett!

Forradalom  
a pénzügyeinkben

 

A Magyar Telekom az elmúlt években 
jelentős forrásokat fordított vezetékes 
hálózata fejlesztésére, aminek kitűzött 
célja, hogy az egész országot megaján-
dékozza a gigabit képesség előnyeivel: 
Bábolna már része annak az 1.9 millió 
elérési pontnak, ahol igénybe vehetjük 
a cég által kínált legmodernebb szolgál-
tatásokat. Amellett, hogy szélessávú ott-
honi szolgáltatásai így egyre több helyen 
elérhetők, az alkalmazott technológiák 
magukkal hozták a megállíthatatlanul 
növekvő sebességet is. A város 65%-a 
szörfözhet már a település gigabit képes 
hálózatán, több mint 900 háztartásnál és 
vállalatnál érhető el az 1000 Mbit/s* kínált 
maximális letöltési sebességű hálózat és 
az átadásoknak ezzel koránt sincs vége.

A Telekom Tettek Hálózata nem csak az 
internet, de a filmek szerelmeseinek is 
rengeteg magas minőségű élményt tud 
adni: a Telekom IPTV-nek köszönhetően 
a bábolnai családok minden nap felfedez-
hetnek valami újat és még vissza is idéz-
hetik azokat három napon belül az Archív 
TV szolgáltatás segítségével. A TVGO-t 
használó ügyfeleknek pedig már útköz-
ben sem kell lemondaniuk a tévénézésről, 
mert akár a mobiljukon, tabletjükön is 
követhetik a kiválasztott csatornáikat. A 
Moziklub 6000 filmje, sorozata, meséje 
pedig a mozi szerelmeseinek hozza el 
a szórakozás magasabb élményét. A 
családok számára többé már nem csak 
álom az, hogy az online játékok, a HD 
minőségű online filmnézés és a felhőben 

történő munkavégzés szimultán folyamat 
legyen az otthonaikban: Bábolna lakosai 
már megtapasztalhatják, hogy mindezt 
egyszerre és kényelmesen végezhetik 
az 1000 Mbit/s* maximális letöltési se-
bességű hálózat jóvoltából. 

A Magyar Telekom nemcsak a legmoder-
nebb szolgáltatásokkal teszi hatékony-
nyá a munkát vagy éppen felhőtlenné 

a szórakozást, emellett huszonegyedik 
századi ügyintézést kínál. A Telekom 
alkalmazás használatával jó pár ügyin-
tézési funkció egyszerűen és könnyen 
elérhető. A Telekom ügyfélszolgálati mun-
katársai örömmel segítenek installálni az 
applikációt, és útmutatást adnak annak 
használatához is.

*Az 1000 Mbit/s kínált maximális le- és feltöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett területén érhető el. A garantált értékek 300/50 Mbit/s.

Bábolna a Telekom Tettek Hálózatán élvezheti a gigabit képesség előnyeit

Bábolna háztartásainak és vállalatainak immár több mint 
65%-a élvezheti a pillanatok alatt letöltődő weboldalakat, 
az akadásmentes videókat és a gördülékeny szörfözést. A 
Magyar Telekom intenzív hálózatfejlesztésének köszönhetően 
a hatékony munkát és a felhőtlen szórakozást immár egyszerre 
és kényelmesen végezhetik a bábolnai családok.

Dobogós helyezések 
a Szakácsolimpián 
– a csapat tagja volt a 
bábolnai Lehóczki Róbert is

Ezüst- és bronzéremmel 
tértek haza a Magyar 
Honvédség katonaszakács 
válogatott tagjai a német-
országi Stuttgartban 
február 14-19. között meg-
rendezett 25. Szakácso-
limpiáról. A csapat tagja 
volt a bábolnai Lehócz ki 
Róbert is, aki közel egy 
éve főz a katonáknak 
Balatonkenesén, a Magyar 
Honvédség Rekreációs, 
Kiképzési és Konferencia 
Központjában.

A rangos eseményre 800 egyéni kiállító, 31 nemzeti válogatott, 24 
junior nemzeti válogatott, 28 közétkeztetési csapat, 85 gyümölcs- 
és zöldségszobrász érkezett a világ minden tájáról, hogy kiderüljön, 
kik a legjobbak versenykategóriájukban. A gasztronómiai megmé-
rettetés a nagy sikerű IKA Vendéglátó Ipari szakkiállítás része volt.

A Magyar Gasztronómiai Szövetség nemzeti, katonai, közétkez-
tetési, regionális csapatokkal és egyéni versenyzőkkel nevezett 
a nagyszabású eseményre. A Magyar Honvédség Katonaszakács 
csapata idén két kategóriában indult, szakmai felkészítésüket 
Balázs Gergő, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ Regi-
ment éttermének konyhafőnöke végezte. A csapat 1993 óta vesz 
részt nemzetközi versenyeken, ahonnan minden alkalommal 
éremmel, vagy érmekkel térnek haza.

Az olimpia első napján a csapat a közétkeztetési kategóriában 
kezdte a megmérettetést. A szigorú szakmai és egészségügyi 
előírások betartásával, a zsűri folyamatos felügyelete mellett 
120 személy részére készítette el és tálalta a vendégeket csalo-
gató ínyencségeket, amelyet bronzéremmel díjaztak. Az egyna-
pos pihenő után következett a hidegkonyhai bemutató, amely 
nagy szakértelmet, komoly erőfeszítést és odafigyelést kívánt 
a csapat tagjaitól. A kiemelkedő szakmai munkának meglett az 
eredménye az esti díjátadó ünnepségen a zsűri ezüstéremmel 
díjazta a csapat fogásait.

A versenyen a csapat több éves, folyamatosan fejlődő szakmai 
munkáját ismerték el a bírák, amely hatalmas megtiszteltetésnek 
számít. Hazatérve kiértékelik a szerzett tapasztalatokat, valamint 
a zsűri tanácsait, márciustól pedig folytatják a munkájukat. Jövő-
beni terveik között szerepel, hogy 2022-ben a Szakács Világbaj-
nokságon is dobogós helyezést érjenek el.

A 25. Szakácsolimpiai magyar csapat tagja volt Sümegi Zoltán 
százados, csapatvezető; Balázs Gergő csapatkapitány; Kontra 
József szakaszvezető; Gulyás Károly főtanácsos; Domonkos 
Marcell; Rózsa Mária; Lukács Péter; Horváth Tibor; Juhász László 
és Lehóczki Róbert.

Forrás: Magyar Honvédség Budapest Helyőrségi Dandár
Fotó: Csárdás Ferenc

Vége az egyszer használatos 
műanyagoknak!

Múlt havi számunkban az azonnali átutalási rendszer indu-
lásáról írtunk, amivel már a mindennapokban is találkoz-
hatnak. Azonban az év folyamán még további változásokra 
is készülhetünk, hiszen ősszel életbe lép az Európai Unió 
második pénzforgalmi irányelve, rövidített nevén a PSD2. 

Az irányelv lényege, hogy az európai bankoknak támogatniuk kell egy 
olyan közös rendszert, amin keresztül külső cégek is fejleszthetnek alkal-
mazásokat a felhasználóknak. Így lehetővé válik, hogy ne csak bankok 
nyújthassanak pénzügyi szolgáltatásokat, hanem független cégek is. Az 
EU a szabályozást elsősorban azért alkotta meg, mert megunta, hogy 
a pénzügyi szektor nem fejlődik kellőképpen, másrészt versenyt akart, 
hogy csökkenjenek a banki díjak. Ezért kinyitotta a kaput azon szekto-
rok előtt, ahol a digitális világ már természetes. A verseny miatt így a 
pénzügyi cégek abban lesznek érdekeltek, hogy minél ügyfélbarátabb 
és főként kedvezőbb árú termékeket találjanak ki. 

Így amellett, hogy ősztől olcsóbb pénzügyi szolgáltatásokra számítha-
tunk, sokkal egyszerűbb lesz átlátni a személyes pénzügyeinket is. Akár 
néhány klikkeléssel hitelhez juthatunk és nem kell hónapokat görcsölni, 
meg papírokkal rohangálni egy személyi kölcsön miatt. De láthatjuk 
például a kamasz gyerekünk költéseit, hogy van-e elég pénze és nem 
valami másra költötte a menzapénzt. 

Végül pedig, ami talán a legfontosabb, a PSD2 nyomán piacra lépő 
szolgáltatók minden bizonnyal sokkal egyszerűbben, ha úgy tetszik 
„emberi nyelven” kommunikálnak majd, mint a most ismert bankok.

A Bábolnai Általános Iskola nevelőtestülete 
nevében köszönöm a cégeknek, vállalkozóknak 
és magánszemélyeknek a felajánlott 
tombolatárgyakat és pénzfelajánlásokat.
Köszönöm a Szülői Munkaközösség tagjainak 
és mindazoknak a munkáját, akik a műsorban 
és a szervezésben segítséget nyújtottak. 

Bajcsainé Hajagos Ildikó 
intézményvezető

A „Szülők-nevelők bál” 
rendezvény támogatói:

1/a osztály; 2/b osztály; 3/b osztály; 4/a osztály; 6/b osztály; Ágoston 
Gábor; Ágostonné Bernáth Ildikó és családja; Ágostonné Dobrosi 
Ildikó; Agrármester  Kft.; Agroázis-Mon  Kft.; Agrotec Magyaror-
szág Kft.; Améta Kft.; Angyalné Debreceni Edina; Antos Zsófia; AXXO 
Invest Zrt.; Babarczi Norbert; Bábolna Brojler Kft.; Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok; Bábolna Sped Kft.; Bábolna Tetra Kft.; Bábolna Város 
Önkormányzata; Bábolnai Százszorszép Óvoda; Bajcsainé Hajagos 
Ildikó; Bakonyi Rajmund; Balázs Péter; Balogh Krisztina; Balogh 
Tibor; Bába Mónika; Berton Autó Kft.; Berta Péter; Bierbauer Imre; 
Bihari Judit; Bio Fitt Kft.; Boga Csaba; Bonafarm Pet Food üzletág; 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.; Bors Erika; Buza Gábor; Coop 
Szolnok Zrt.; Czinderné Francsics Judit; Csongrádi Péter; Dávidné 
Széna Ildikó; Dizó Mix Kft.- Árkád ABC; dr. Faragó István; dr. Faragóné 
dr. Novadovszky Nóra; dr. Horváth Klára; Fábiánné Mészáros Andrea; 
Farkas Helga; Farm Hús Kft.; Főnix Virágbolt; Frézia Virágbolt – Tatár 
Ildikó; Gallovet Kft.; Görözdiné Major Gyöngyi; Győri Andrea; Győri 
József; Hanaszek Tamás; Homonnai Rita; Horváth Balázs; Horváth 
Attila; Horváth Ramóna; Horváth Tamás; Horváthné Szűcs Zsanett; 
IKR Agrár Kft.; IKR Solar Power Kft.; Invest Gépkereskedelmi Kft.; 
J.H. Ziegler Magyarország Kft.; Janó Szabolcs és Janó-Nagy Ágnes; 
Kelemen Katalin; Kériné Váradi Mariann; Kisbábolna Kft.; Kiskert 
Kuckó Gazdabolt; Kocsis Zsolt; Kokó autóalkatrész és horgászfelsze-
relés Bolt; Komárom-Esztergom-Megyei Önkormányzat – dr. Veres 
Zoltán; Kopi-Trans Kft.; Kovácsné Geszterédi Renáta; Kozma Szilárd 
és családja; Körmendi Eszter; Körmendi László; Kőrösné Gintli Virág; 
Laczkó-Boga Adrienn; Lajos Henrietta; Láng-Antos család; Lányi 
Ildikó; Lányi Szilvia; Lányi Zoltán; Lázár Erika; Lévay László; Levendula 
Drogéria; Lipótné Horák Valéria; Lőrik Lambert; Marczinkó Norbert; 
Mária Gyógyszertár; Martini Divat; Markovics Tamás; MD Trade Kft. 

– Tom Market; Mentor Autószervíz Kft.; Molnár István; Mürkl Ber-
nadett; Nagy Attila; Németh Ferencné Hegedűs Edit; Osgyánné 
Lakatos Helga; OSI Food Solutions Kft.; Pábli Zsolt; Pál és Horváth Bt. 

– Lottózó; Pankovics Viktor; Pankovics Viktória; Patakiné Rezsek Gab-
riella; Pecze Zsuzsanna; Peresztegi Gábor; Peresztegi Gáborné; Péter 
Julianna; Petőcz Gábor; Petőcz Pincészet; Petőczné Katona Ágnes; 
Pilbauer László; Pillérné Fekete Andrea; Prekishop Kft.; Rózsahegyiné 
Takács Klára; Simonné Farkas Beáta; Skultéti Krisztina; Slániczné 
Schmidt Irén; Szabacsiné Szőke Edit; Szabó Krisztina; Szabó Zoltán; 
Szakálné Vári Judit; Szalontai Ágnes; Szarkáné Ágoston Orsolya; 
Szentirmai Péter; Szigethy Rajmund; Szijj József; Szele Csaba; Szluka 
Lászlóné; Szűcs János; Tamás Andrea; Tenger Viola; T-Kopiker Kft.; 
Tóth Zoltánné; Török Sándor; Trifusz Barnabás; Vasné Hun Judit; 
Veres Zoltán; Veresné Szkocsek Mária; Viktória Spirit Kozmetika; 
Vörös Gábor; Zsamill Kft.; Zsidi Sándor; Zsolnai Róbert.
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„Süss fel nap, süss fel nap, nyisd ki a virágokat!” 
– az óvodai galéria tavaszi kiállítása

SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁS A MACSKÁKNÁL

Társközvetítés. Szívvel-lélekkel 
segítünk megtalálni párját.

Komolyan Gondolom 
Társközvetítő

komolyangondolom.hu 
Tel.: 30/982 5890

EGY RÁDIÓHALLGATÓ KÉRDÉSE: Egy éves nőstény cica 
három hónapja kéthetente ivarzik. Ilyenkor egy hétig 
nyávog, majd egy hét szünet után újra kezdi.

A nem tenyésztési céllal tartott kutyák, macskák ivari működése, és 
a nem kívánt szaporulat, sok problémát okozhat a tulajdonosok-
nak, és környezetüknek egyaránt. A nőstény macskák általában 6-9 
(5-12) hónaposan lesznek ivarérettek, fajtától, évszaktól és egyéb 
környezeti hatásoktól függően (perzsák csak egy éves kor után, 
de a késő őszi házi kiscicák tavasszal, már akár 4-5 hónaposan).

Úgy mondjuk, hogy a macska szezonálisan polyoestrusos állat, 
ami azt jelenti, hogy a nappalok hosszabbodásával, a tél végétől 
kezdődően, 2-3 hetente ivarzik, egészen őszig. ((Egyesek kiszámol-
ták, hogy ideális esetben egyetlen nőstény macskának az élete 
során akár 20000 (húszezer) utódja is lehet…)) Lakásban tartott 
macskáknál az állandó megvilágítás, és a viszonylag kiegyensú-
lyozott környezeti hőmérséklet hatására, kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal, akár egész évben folyamatos is lehet az ivarzás. 

Az általában 6-7 napig tartó ivarzására utal a nőstény macska 
jellegzetes nyávogása, gyakori hempergése, dörgölőzése, vagy a 
tipikus hasaló, hátsó lábbal taposó, farok-félrecsapó testtartása.

Ha tehát valaki nem akarja szaporítani kedvenc állatát, és még 
zavarják is az állat gyakran igen zajos ivarzási tünetei, célszerű, ha 
megelőzi az állat ivarzását, ill. a vemhesség létrejöttét. 

Erre lehetőség van pl. az állat elkülönítésével, ami azonban – 
bár természetes, de - nem igazán humánus megoldás, meg aztán 
az állatok leleményességéből adódóan, sokszor nehézségekbe 
ütközik, és egy kis lakásban erre nincs is lehetőség.

Biztosabb módszer lehet a hormon tartalmú gyógyszerek ada-
golása, az ivarzási tünetek mesterséges elnyomására. 

Tudni kell azonban, hogy hormonális beavatkozás csak egész-
séges állaton végezhető, és még akkor is gyakran lehet mellékha-
tásokkal számolni. Ilyen mellékhatás lehet pl. az injekció helyén 
a bőr elszíneződése, a szőr kihullása, fokozott étvágy és elhízás 
jelentkezése, esetleg méhgyulladás, méh- vagy emlődaganat 
kialakulása, illetve a kezelés ellenére jelentkező tüzelés is.

Biztos és végleges megoldást jelent a vemhesség megelő-
zése szempontjából az ivartalanítás. A műtét egészséges állaton, 
bármely korban, (akár még ivarérettség előtt is) elvégezhető. 
Előnye, hogy az állandó ivarzás és a vemhesség problémája vég-
legesen megszűnik és a megfigyelések szerint csökken az időskori 
nemi szervi- és emlőbetegségek, daganatok kialakulásának az 
esélye is. Az esetek egy kis részében jelentkezhet elhízás, vagy 
főként a méh eltávolításakor vizeletürítési probléma, melyet 
megfelelő táplálással, illetve kezeléssel el lehet kerülni.

Összehasonlítva tehát a védekezési lehetőségeket, társállataink 
szaporulatának csökkentése érdekében a legegyszerűbb, leg-
célravezetőbb és leghumánusabb módszer az ivartalanítás. Úgy 
gondolom, hogy az altatás veszélyeit is beleszámítva ez jelentheti 
a legkisebb megterhelést kedves hallgatónk cicája számára is. 

Mindazok, akiket a lapunkban olvasható fejezeteken kívül további 
kérdések és válaszok is érdekelnek, Dr. Mátray Árpád KUTYABAJOK 
és MACSKABAJOK című könyveit a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben 
megvásárolhatják, ahol továbbra is várják oltásra és kezelésre is a 
négylábú kedvenceket, előzetes időpont egyeztetés után.

A farsangi időszak sikeres télűzését követően városunk 
óvodájának emeleti galériája is már a tavasz ittlétét hirdeti. 

A február 27-én megtartott galériaavatón egy népszerű tavaszi 
történet, A három pillangó meséjét hallgathatták meg az izga-
tott gyermekek. A látványelemekkel és hanghatásokkal tarkított 
előadás lenyűgözte az aprótalpú nézősereget, akik ezután színe-
zőkkel idézhették fel a kedves kis fabula legfontosabb mozzanatait. 

A tárlat berendezésének feladatával ezúttal a Zöld csoportot 
bízták meg, akik színes papírlapokból és műanyagokból készítet-
ték el „A három pillangó” meséjében is szerepet kapó tulipánok, 
felhők és madarak dekorációját. Az előadó óvónénik – Hadverő 
Ferencné és Homoki Judit – gondosan ügyeltek a kikeletkor 
esedékes ünnepekről és jeles napokról való megemlékezésre 
is. Március 15-e nemzeti ünnepünk, a húsvét, anyák napja, a 
Föld napja, a Víz világnapja, a Madarak és fák napja, illetve a 
gyermeknap egyaránt megjelent a színes virágok között. Az 
ünnepek minden nevelési évben fontos szerepet kapnak az 
óvoda életében: egy-egy jeles alkalmat több napon át zajló lelkes 
készülődés, ráhangolódás előz meg. 

Marica néni, a Zöld csoport óvodapedagógusa elárulta, hogy 
például a húsvéti tojásfestés és locsolkodás hagyománya nagy 
lázban tartja a kisfiúkat és kislányokat. A nyuszivárás izgalmai 
után a nyitott anyák napi ünnepségre készülnek, melyen termé-
szetesen az anyukák mellett a nagymamákra is gondolnak. Május 

végén pedig elérkezik a gyermeknap, amire felhőtlen szórakozást 
ígérő színes programokkal készülnek az óvónénik.

A tavaszi időszakban esedékes a jeles környezetvédelmi 
napok megünneplése is, melyeken a gyermekek kimozdulnak 
az óvoda udvarán kívüli természetbe. A Madarak és fák napján 
szüleikkel közösen biciklizve ismerhetik meg környezetük 
élővilágát, a túra után megpihenve pedig finomságokkal és 
meglepetésekkel várják őket. 

A kiállításon egy busszal jelképezve helyet kapott a szintén 
tavasszal esedékes kirándulás is, melyet az ovisok és pedagógu-
saik egyaránt izgatottan várnak. 

Kedves Vásárlók!
2020 első piaci alkalma

MÁRCIUS 14.
Helyszín: Bábolna központja

TOVÁBBI PIACI ALKALMAINK:

2020

Április 11.
Május 9.
Június 13.
Július 11.
Augusztus 8.

Szeptember 12.
Október 10.
November 14.
December 12.
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Poppa lovag, avagy Géza fejedelem…

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi 

segélyre közép, valamint felsőfokú intézményben tanulók részére.

Pályázati feltételek:
• Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
• Állandó bábolnai lakos.
• Szociális rászorultság.
• Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag.
• Nappali rendszerű főiskolai/egyetemi képzésben résztvevő, első diplomájukat 

szerző hallgatók esetén legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
• Iskolalátogatási igazolás
• Bizonyítvány/leckekönyv másolata
• Valamennyi egy háztartásban élő személy hivatalos jövedelemigazolása

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:

2020. március 16. (hétfő) 12 óra
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási  

Bizottság 2020. márciusi ülésén bírálja el.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Bábolna Város Önkormány-
zata pályázatot ír ki a Bábolna 
Városi Könyvtár, Művelődési- 
és Sportközpont intézmény-
vezetői munkakör betöltésére. 

A pályázat  
benyújtásának határideje:  

2020. március 20. 12 óra

A pályázati kiírással kapcso-
latos további információt dr. 
Horváth Klára polgármester 
nyújt a 34/568-000-as tele-

fonszámon. A teljes pályázati 
felhívás letölthető a  

www.babolna.hu, illetve a 
kozigallas.gov.hu honlapokról.

SZENTMISÉK RENDJE 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2020. március hó

Március 15-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 

Nagyböjt 3. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

Március 22-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 

Nagyböjt 4. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

Március 29-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 

Nagyböjt 5. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

Április 5-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 

Virágvasárnap 9:00 órakor szentmise

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános  (06 20 410 0511)

 Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

REFORMÁTUS 
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI 

PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész. Elérhetősége: 30/336-3734
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

Február utolsó napján csoportunk aktuális kirándulásán 
negyvened magunkkal foglaltuk el kényelmes, újszerű 
autóbuszunk üléseit a megbeszélt időben. 

Ezen a napon a szokásostól eltérve nem terveztünk hegyet-völgyet/
erdőt-mezőt hágni, hanem a Dunántúl egyik legszebb barokk főterével, 
templomok sorával rendelkező 33 ezres várost - Pápát kerestük fel. 
Hogy minél többet megtudjunk, szakavatott helybéli idegenvezető 
kísérte álmélkodó csapatunkat keresztül-kasul a városon. Bár napsü-
tötte idő volt, azért a széllökések hidegérzetet keltettek. Elsőként a 
város nevének eredetéről hallottunk - a múlt ködébe vesző – törté-
neteket. Az egyik szerint Gizella királynővel érkezett német lovagok 
közül a környéket hűbérként birtokló Poppa lovag neve után hasonult 
a városnév Pápára. A másik (nekem kedvesebb, bár kevésbé valószínű) 
történet szerint a családjával a környéken időző Géza fejedelem István 
fiacskája itt mondta ki először és érthetően az apja karjaiban, hogy 
„papa” Akárki is volt a nevet adó egy a biztos: Róma püspökének, a 
római pápának semmi köze nem volt a város elkeresztelésében!

A széltől is védekezve a nagytemplomba húzódtunk be megcso-
dálni a közel 250 évvel ezelőtt Eszterházy Károly püspök parancsára 
és szponzorálása mellett épített fenséges épület belső kialakítását, 
díszítését. Innen sétáltunk át a „zsidónegyedbe”, ahol az egykori 
zsinagóga masszív tömbjét figyelhettük meg. Az elmondásból 
megtudtuk, hogy a valamikori mintegy 3.000 fős zsidóságból a II. 
világháború borzalmait mintegy 120 megkínzott, nyomorult élte túl. 
Innen elsétáltunk azon egykori iskola mellett, ahol pl. Petőfi Sándor is és 
Jókai Mór is tanult. Érdekesség, hogy épp abban az időben változtatta 

(magyarította) meg a nevét nagy költőnk Petrovicsról – Petőfire! Innen 
továbbhaladva megnéztük Mátyás király vadász házát is: a kapu fölött 
jól kivehető a márványból faragott Corvin címer a hollóval. Átsétálva 
egy szép téren álló impozáns református templom előtt ejtettük meg a 
csoport fényképezést.  Ezt követően (az idegenvezetőnknél lévő kulcs 
segítségével) bejutottunk az egykori pálosok által épített és használt 
csodás faragott szobrokkal, képekkel, padokkal ékesített Pálos Temp-
lomba. Ugyan nem kérdeztem utána, de idegenvezető alkalmazása 
nélkül valószínűleg ezt a csodát nem láthattuk volna! Így gazdagabbak 
lettünk, hiszen leírni sem lehet azt a szépséget!

Kora délután megtekintettük az Eszterházy Ferenc által építtetett 
gyönyörű „U” alakú kastélyt, melyből a szovjetek 1970-ben költöz-
ködtek ki (képzelhetjük, mi minden maradt, illetve: mi minden nem 
maradt utánuk!) Sok-sok év munkájával és rengeteg pénz felhaszná-
lásával mára már csodálatosan rendbe tették – jelenleg a város tulaj-
donában/gondozásában van. A bejárás során briliáns koreográfiával, 
korhű kosztűmbe öltözve, parókásan mutatták be mindig előrehaladva 
egy-egy szobában az akkori főúri élet „viszontagságait” Nagy élmény 
volt!

Bejárva a város templomait, a kastélyt, a parkot - elfáradva, élmé-
nyektől telve foglaltuk el helyünket az autóbuszunkban azzal, hogy mai 
kirándulásunk is kitűnő szervezéssel, pompásan sikerült - majd rendben, 
időben hazaértünk. Egyidejűleg felhívom az érdeklődők szíves figyelmét 
március 28.-i Csákberény-Csókakő kirándulásunkra, ahol Vadászati,- és 
Erdészeti Múzeummal kezdünk, majd „várostrommal” folytatjuk!

Katona László
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Labdarúgás  
– szezonkezdés két vereséggel

Teke  
– februárban már biztató győzelmek

Gróf Bence rászolgál a város támogatására

NB I-es tekézőink sorozatban harmadik mérkőzésüket 
játszották hazai pályán február 8-án. Ezúttal rivális csapat, 
a Soproni Sörgurítók gárdája látogatott Bábolnára. 

Az őszi szezon sikertelenségei folytatódtak az első két találkozón, bár 
Skuba István szakosztályvezető tavaly év végén bízott abban, hogy a sok 
egymást követő hazai meccs hozza majd az eredményeket. A 14. forduló 
mérkőzésére a Sopron együttese látogatott Bábolnára, akik egy ponttal 
megelőzve legényeinket álltak a tabella utolsó előtti helyén. A rangadó 
a vendégek számára kezdődött jól, hiszen az első kör után már két csa-
patponttal és 62 fával vezettek. Innét a mieinknek kellett kapaszkodni, 
ami a második körben sikerült is Balom Sándornak és Szász Lászlónak 
köszönhetően. Ők két csapatponttal döntetlenre javítottak, és 19 fára 
csökkentették a vendégek előnyét. A végső döntés Torma Józsefre és 
Balom Norbertre hárult, akik az utolsó körben 1 csapatponttal döntetlenre 
hozták a végeredményt. Ütött fák tekintetében megfordították az állást, 
így végre tekecsapatunk – még ha nehezen is - győzni tudott és egy 
hellyel feljebb került a tabellán. Bábolna SE – Soproni Sörgurítók 
SE 5:3 (3186:3171), ifi 1:3 (1012:1034).
Egy hét szünet után ismét hazai környezetben lépett pályára NB I-es teke-
csapatunk a bajnokság 15. fordulójában. Nehéz ellenfél, a Pét együttese 
érkezett Bábolnára, akik a tabella 5. helyéről várták a találkozót, míg legé-
nyeink az utolsó előttiről. A hazai gárda nagy elszántsággal, ugyanakkor 
komoly teherrel a vállán állt a mérkőzés elé, hiszen azért kell küzdeniük, 
hogy elkerüljék a kiesést. Már két hazai találkozót elveszítettek, a Sopron 
ellen viszont már ígéretes győzelmet arattak. A Pét elleni összecsapáson 
már látszott tekéseink megfelelő edzésmunkája, ami csapatpontokban 
és ütött fákban is megmutatkozott. A régi forma teljesen még mindig 
nem tért vissza, de már az eredmény és a hozzáállás is biztató volt. Már 
az első körtől kezdve nem volt kétséges a mérkőzés végkimenetele, 
csupán Szász László veszített csapatpontot, de az ő ellenfele 580 fával 
nyert. Kiemelkedőt nyújtott Torma József, aki 560 fás teljesítményével 
járult hozzá a nagyarányú, 132 fás győzelemhez. Az ifjúságiak is kitettek 
magukért. Gregus Máté ugyan nem nyert csapatpontot, de fiatal korához 
képest teljesítménye figyelemre méltó. Horváth Attila viszont jó formában 
játszott, így fiataljaink is sikeresen zárták a fordulót. Bábolna SE – Péti 
MTE 7:1 (3253:3121), ifi 3:1 (905:865).
Idegenben folytatták tekézőink, március 1-jén Szombathelyen mérkőztek 
a Nagymizdó gárdája ellen. A hazaiak a középmezőny stabil csapata, de 
együttesünk esetleges idegenbeli győzelem esetén akár két hellyel is 
előbbre léphetett volna a tabellán. Sajnos azonban legényeink ismét 
alulmúlták önmagukat, csupán befejező játékosaink – Balogh István és 
Torma József – tudtak 550 fa feletti teljesítményt nyújtani. A többiek még 
az 530-at sem dobták meg, Imre Barnabás pedig az 500 fát sem tudta 
elérni. Hiába teljesített keveset a hazai csapat is, együttesünk csupán két 
csapatpontot mondhatott magáénak. Nem sikerült az idegenbeli győze-
lem, maradt az utolsó előtti hely. TOPIDO Nagymizdó SE – Bábolna 
SE 6:2 3267:3166), ifi 4:0 (1055:870).

Meglehetősen korán, február 23-án elkezdődött a labda-
rúgó megyei első osztályú tavaszi bajnoki szezon. 

Focistáink a bajnokaspiráns Tatabánya gárdáját fogadták, akik ősszel 
csupán a Koppánymonostortól szenvedtek vereséget, a többi csapatot 
általában nagyobb gólkülönbséggel verték. A fiatal bábolnai együttes a 
találkozó első fél órájában jól állta a sarat, bár eltiltás miatt hiányzott a 
csapatból két alapember, Valkó Gergő és Lanczendorfen József. Az erősen 
védekező felállásnak köszönhetően mindössze egy előretolt támadó-
val számolt Józsa Péter, akit adott esetben még három felfutó játékos 
támogathat. Az első félidő elején volt is néhány próbálkozás a tatabányai 
védelem ellenében, de a vendégek stabil hátsó alakzata nem hagyott 
teret támadóinknak. A bábolnai védelem mintegy fél órán keresztül jól 
hárította az egyre erősödő tatabányai akciókat, mikor is egy kezezésért 
büntetőt ítélt a játékvezető. Kapusunk kishíján megfogta a 11-est, de 
a labda a hálóban landolt. Egy perc elteltével újabb tatabányai gólnak 
örülhetett a szépszámú vendégközönség, majd az első félidőben még egy 
találattal növelte előnyét az ellenfél. A második játékrész első 25 perce gól 
nélküli vendégfölénnyel telt, ennek következtében ismét a Tatabánya volt 
eredményes, végül újabb büntetőt ítélt a játékvezető Szendi Ádám kiál-
lításával fűszerezve, amit természetesen értékesített a vendégegyüttes. 
Három fiatal bábolnai játékos is ezen a találkozón debütált, először lépett 
pályára a csapatban bajnoki mérkőzésen Krizsán Tibor, Schelb Levente 
és Varga Benjamin. A tabella listavezetőjét nem sikerült legényeinknek 
góllal, gólokkal meglepni, ezúttal is a papírforma érvényesült. Bábolna 
SE – Tatabányai SC 0:5.
Március 1-jén az Oroszlány otthonában folytatta együttesünk bajnoki 
szereplését. A korábbi hiányzók közül Valkó Gergő már pályára léphetett, 
de Lanczendorfen József még hiányzott a kezdő 11-ből. A vendéglátók 
két ponttal kevesebbel és egy hellyel mögülünk várták a találkozót, így 
a mérkőzés végkimenetele a tabellán elfoglalt helyet is befolyásolta. 
Kiegyenlített küzdelmet vívott egymás ellen a két gárda, a vezetést a 
hazaiak szerezték meg a 17. percben. A félidőt jelző sípszó előtt hét 
perccel Valkó Miklósnak köszönhetően kiegyenlítettek labdarúgóink. 
A második játékrész is egyenlő erők küzdelmét hozta, de talán legénye-
inknek volt több lehetősége, ám azok rendre kimaradtak. Ahogy az lenni 
szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, és az Oroszlány 
állította be a végeredményt. Sajnos a mérkőzés két bábolnai kiállítással 
végződött, előbb Valkó Gergőt, majd Csillag Mátét állította ki a játékvezető 
fegyelmezetlenség miatt. Érdekes, hogy ezen kívül kilenc sárgalapot is 
kiosztott a bíró, ezek közül nyolcat az oroszlányiak kaptak. OBSK Orosz-
lány – Bábolna SE 2:1.

Januári lapszámunk hasábjain már olvas-
hattak Gróf Bence elhivatottságáról, mely 
a Kempo, egy tradicionális távol-keleti 
harcművészeten alapuló korszerű sportág 
iránt kötelezte el a fiatal sportolót. 

Mivel Bence a Nagyigmándon működő 
Gyémánt Kempo SE versenyzője, támogatási 
kérelemmel fordult az egyesület vezetése 
Bábolna Város Önkormányzatához, mely 
grémium úgy döntött, hogy az ott sportoló 
bábolnai illetőségűek arányában támogatja 
a sportágat.

Bence már tavaly bizonyította rátermettségét, 
hiszen még csak rövid ideje kempozott, mikor 
már két versenyén is sikereket ért el. Tehetsé-
géről árulkodik, hogy a sportágban eltöltött 
egy éve alatt számos sikeres eredménnyel 
büszkélkedhet. 2019. február 12-én kezdett 
kempozni fehér övesként. Június 2-án már Szé-
kesfehérváron versenyzett, ahol két bronzér-
met szerzett, másnap pedig sikeres övvizsgát 

tett a citrom övért. Júliusban a felsőtárkányi 
szuperintenzív edzőtáborból oklevéllel tért 
haza, október 16-án egy székesfehérvári ver-
senyről két ezüstérmet hozott el.

Decemberi beszélgetésünk alkalmával 
hasonló folytatást ígért, sőt, már akkor övvizs-
gára készült. Ahogy eljött az újesztendő, az 
ifjú sportember beváltotta ígéretét. Február 
16-án a IX. Seregélyes Kupáról - mely orszá-
gos gyermekverseny – két versenyszámban 
is éremmel térhetett haza. Ütés, rúgás, érintés 
kategóriában a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott fel, földharcban pedig bronzérmes 
lett. Aztán február 24-én Környén a Magyar 
Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség 
övvizsgáján is sikeresen vette az akadályokat, 
így megszerezte a hőn áhított narancs színű 
övet 10 Kyu szintű kategóriában.

Gratulálunk az ifjú sportembernek bízva a 
sikeres folytatásban!

A Kisbábolna Lovasudvar és Vendégház 
berkeiben február 29-én és március 
elsején lovas edzőtábort szerveztek díj- 
és ugró lovasoknak, military lovasoknak 
és fogathajtóknak egyaránt. 

A lovas szakág számos szakavatott szereplő-
jét megszólító kétnapos eseményt a Magyar 
Lovassport Szövetség hivatalos edzőkép-
zésnek is elfogadta és annak nívóját is elis-
merte. A lovas program kiemelt eseménye 
volt a szombati lovas bemutató Dallos Gyula 
mesteredző előadásával tarkítva. A bemutató 
edzés a fiatal ló képzésétől a nagydíj szintig 
tudott mutatni gyakorlati fogásokat és elmé-
leti tudásanyagra is bőven számíthattak a 
jelenlévő lovasok, akik ingyenesen vehették 
igénybe a képzést.

Az elismert szakember 1962 óta jár 
Bábolnára, előtte ugró lovasként szerzett 
tekintélyt, 1969-ben magyar bajnok lovával 
nyithatta meg a felújított fedeles lovardát. 
Azóta is szívesen jár városunkba, a település 
történelmét és hagyatékát mélyen tiszteli, 
melyhez minden időkben csak hozzátenni 
szeretett volna szaktudásával. A mesteredző 
véleménye szerint a magyar lovas ágazat 
lemaradása a képzésben látható. 

Úgy gondolom, hogy sokkal több adott-
ság van a magyar lovasokban és lovakban 
egyaránt. Mind a ló, mind a lovasok oktatása 
elmaradott, rossz ideológiák szerint történik 
ma hazánkban. Számomra a ló van a vezető 
szerepben, mert ló nélkül, mi csak emberek 

vagyunk, mi csak lóval lehetünk lovasok. 
Sokat tudunk ennek a nemes teremtett 
léleknek köszönni. Véleményem szerint nagy 
haszna van annak, hogy be tudtuk mutatni a 
ló fejével való gondolkodást, mert megvaló-
sulhatott az alapszinttől az olimpiai nagydíj 
feladatig bezárólag a kiképzés vezérfonalának, 
valamint a lovasok tanulható technikáinak 
bemutatása.

Kisbábolna kiváló környezetében a ló kapott 
főszerepet: Decsi Enikő és Jakus Zsófi lovasok 
bemutatójának látnivalóit a mesteredző 
vezette fel és lépésről lépésre magyarázatot 
is adott megfelelő szakmai nyelven a ló és 
lovas kapcsolatának összhangjára.  Dallos 
Gyula híres szaktekintély miniszteri biztos-
ként vehet részt a lovas ágazat számára irány-
mutató Kincsem Nemzeti Lovas Program vég-
rehajtásában. Dallos Gyula úgy fogalmazott: 

ezért is fontos számára a műhelymunkában 
való részvétel, illetve az, hogy valamennyi 
szakág problémái felszínre kerüljenek, és 
kérdéseikre választ kaphassanak annak érde-
kében, hogy  a gyakorlatban hasznosítani 
tudják a szakemberek által megfogalmazott, 
hiteles ismereteket és tanácsokat.

Dallos Gyula szerint minden fajta lóval való 
versenyzés alapja a ló idomítása: az általános 
majd a speciális képzése. - A ló adottságait 
nem lehet megváltoztatni, de hogy az adott-
ságát meg tudjuk mutatni, ahhoz a lovat ki 
kell képezni, mely rajtunk múlik. A mentálisan 
és fizikailag is kiváló állapotba hozott ló sokkal 
jobban meg tudja mutatni a benne lévő gene-
tikai adottságait, mint amelyik a lovassal nem 
akar kommunikálni, fogalmazott.

A nyílt edzésprogram Decsi Enikő és Jakus 
Zsófi szakedzők, többszörös korosztályos 
magyar bajnokok kezdeményezése volt, 
mert úgy vélték, ketten, együttműködésben 
hatékonyabban tudnak segíteni az utánpót-
lás versenyzőknek az elméleti és gyakorlati 
tudást is garantáló programmal. Meghívott 
mesteredzőjükre ők is tisztelettel tekintenek. 
Közös munkájuk számos sikert aratott már. 
Decsi Enikő szerint a lovas társadalomban 
széthúzás érzékelhető, ők és kezdeménye-
zésük e helyett az összefogást pártolják. Edző-
táborukkal azoknak is kedveztek, akik a drága 
képzési programokat nem tudják megfizetni. 
Sokak számára ez az eseménysorozat tudást 
és ezáltal önbizalmat és motivációt is hozott. 

Edzőtáborban a lovas szakág – Dallos Gyula mesteredző oktatott
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Futsal U14  
– ifjú focistáink az elődöntőig jutottak
A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága által 
szervezett korosztályos téli futsal tornák a végéhez közelednek. 

Több korcsoportban már a döntőket is lebonyolították, de például 
az U14-eseknél még a selejtezők zajlottak február 16-án. A Bábolnai 
Sportcsarnokban a korosztály két csoportjának küzdelmeit bonyolí-
tották vasárnap, ahol a BSE két csapata is érdekelt volt. Az első gárda 
délelőtt mérkőzött ETE, Tárkány és Mocsa együttesei ellen. Ez a társa-
ság minden meccsét megnyerte, így 100%-os teljesítménnyel jutott az 
elődöntőbe. A délutáni csoportban Bábolna második csapata méret-
tette meg magát Dorog, Kecskéd és Nagyigmánd társaságában. Nekik 
erősnek bizonyult a mezőny, de Csongrádi Péter edző velük sem volt 
elégedetlen. Amint azt lapunk számára elmondta, ebben a csapatban 
tárkányi és bábolnai focistapalánták egyaránt pályára léphettek a két 
egyesület kooperációjának köszönhetően. Egy lány, Sulyok Dorina is 
focizott a bábolnai együttesben, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 
fiúkat megszégyenítő helytállásról tett tanúbizonyságot.

Február 23-án a Bábolnai Sportcsarnokban bonyolították le az 
U14-esek elődöntőit is, Komárom, Dorog és Baj voltak fiataljaink 
ellenfelei. Focistáink első mérkőzésükön vereséget szenvedtek a 
Komáromtól, majd a Baj és a Dorog együttesei ellen győzni tudtak. 
Mivel a Komárom minden meccsét megnyerte, ők végeztek az első 
helyen és a csoportból ők jutottak a döntőbe. 

Csongrádi Péter, a bábolnai csapat edzője elégedett volt tanít-
ványaival, hiszen a kiemelkedő komáromiak ellen tisztességgel 
helytálltak, a szintén magasabb szinten focizó Dorog gárdáját pedig 
legyőzték, ami komoly fegyverténynek számít. A fiatalok hamarosan 
szabadtéren lépnek pályára a bajnokságban, a 7. helyről várják a 
tavaszi szezont.

Futsal téli bajnokság  
– az U15-ös bábolnai 
lánycsapat döntőbe jutott
A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei 
Igazgatósága által szervezett téli futsal tornán a Bábolnai 
Sportegyesület U15-ös lánycsapata is indult. A szabadtéri 
bajnokságban kitűnően szereplő gárda a teremben is kitett 
magáért, bejutott a négyes döntőbe.

A Csongrádi Péter irányítása mellett focizó lánycsapat tavaly óta újjá-
szerveződött, a régiek közül többen már középiskolában tanulnak, így 
mindössze ketten maradtak a régi társaságból. A szabadtéri bajnok-
ság őszi fordulóit követően csoportjuk éléről várják a tavaszi szezont. 

A téli futsal torna csoportselejtezőjét február 9-én Bábolnán ren-
dezték, ahol lányaink a Dorog és komáromi Fortuna együttesei ellen 
mérkőztek. A dorogiaktól kétszer kikaptak, a komáromiak felett 
viszont kétszer diadalmaskodtak, így második helyen bejutottak a 
döntőbe. A Kocsis Virág, Kovács Janka, Sulyok Dorina, Farkasdi Réka, 
Németh Diána, Sulyok Viktória és Szabó Szelli összetételű bábolnai 
lánycsapat a március 14-i Bábolnán megrendezésre kerülő döntő-
ben összecsap majd ismét a dorogiakkal, illetve a Bakonysárkány 
és a Tata együtteseivel.


