Fotó:
Szuly Tamás

27. évfolyam 5. szám

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja
www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal

2016. május

BÁBOLNAI FÓRUM

SPORTOS

MAJÁLIS

Régmúlt idők hamisítatlan majális hangulatát idézte április 30-án a BSE sporttelepe, mely a
délelőtti órákban gyermekek zsivajától volt hangos. A gyermekeket szüleik is elkísérték, így
remek családi programokban lehetett részük azoknak, akik ezt a napfényes délelőttöt a sportpályán töltötték. Szilágyi Ágnes szervező a korábbi évekhez hasonlóan sportos programokkal
készült a majálisozók szórakoztatására.
Kedves, megható közjátékkal indult a délelőtt, ifjú bábolnai és vendégfocisták köszöntötték Ági nénit születésnapja alkalmából. Bemelegítésként Kozma Ágnes mozgatta
meg a résztvevőket zenés tornával, majd a műfüves pályán a legifjabbak, az ovis focisták rúgták a bőrt. Banai,
dunaszegi, bőnyi és természetesen bábolnai apróságok
kergették a labdát egyre tudatosabban, gólra törően. A villámtorna végén Ági néni minden csapatot győztesnek kiáltott ki, a jutalom egységesen csokoládé volt. Eközben az
edzőpályán már a 9 éves kisiskolás korosztály dunaszegi,
bőnyi és bábolnai csapatai vívták mérkőzéseiket. A másik
edzőpályán a sportágtól szokatlanul füvön kézilabdáztak
ácsi és bábolnai lányok, akik a BSE kézilabda szakosztályának utánpótlását adják.
Kicsit odébb bohóc toborozta nézőközönségét. Gyermekek, felnőttek egyaránt kitűnően szórakoztak tréfáin, a

mulattatásban aktív szereplőként is részt vett fiatal és idősebb. Dél már jócskán elmúlt, mikor a Tiamo moderntánc
csoport növendékei léptek a gyepszőnyegre. Repertoárjuk legjavát mutatták be, jutalmul a nézősereg vastapsát
begyűjtve.
Hagyományos játékok sorával szórakoztatott ezután
Ági néni. A gyermekek vízibombával hűsítették egymást
a kellemes melegben, a vállalkozó kedvűek pedig lufifújó
versenyben mérhették össze tüdejük kapacitását. A buborékfújásban a felnőttek is segítettek, majd a kötélhúzó versenyben bábolnaiak és vendégként érkezettek fitogtatták
erejüket.
A műfüves pályán újabb bemutató vette kezdetét. A Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében floorball meccset
vívtak e sportág helyi művelői megtanítva azokat, akik érdeklődve figyelték a jégkoronghoz hasonló csapatsportot.
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Aki kimozogta magát e sportos délelőtt folyamán, bizonyára megéhezett, annál is inkább, mivel finom pörkölt illata terjengett már a levegőben. Mindenkinek jutott bőven
uborkával, kenyérrel.
U17-es női focistáink gyülekeztek teljes harci díszben,
ők délután két órától játszották bajnoki mérkőzésüket a
Tata gárdája ellen. A majális-hangulat, a hazai nézők hatékony szurkolása és a lányok remek játéka 3:1 arányú hazai
győzelmet eredményezett, és kitűnő szórakozást nyújtott.
A sportprogramok közben pihenésként különböző elfoglaltságok várták a gyermekeket. Légvár, csúszda, fajátékok szórakoztatták az aprónépet, de lehetett homokképet
készíteni, s közben vattacukrot majszolni. Nagy népszerűségnek örvendett Homoki Judit óvodapedagógus „csillámtetkó-műhelye”, ahol szebbnél-szebb mesefigurák kerültek karokra, lábakra.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Április 28-án ülésezett a bábolnai
képviselő-testület. Zábrádi János
önkormányzati képviselő nélkül, de
határozatképesen ült tárgyalóasztalhoz a testület. A napirendi pontok
megtárgyalását megelőzően Molnárné dr. Taár Izabella, a Komáromi
Járási Hivatal vezetője adott tájékoztatást az okmányiroda nyitvatartásának változásáról, valamint a járási
hivatal Bábolnát érintő ügyeiről (építés és szociális ügyekről egyaránt)
és a hivatalban alkalmazott köztisztviselők munkájáról is elégedetten
beszélt.
A két ülés között történt események
beszámolóiról, a lejárt idejű határozatok és a bizottságok által hozott napirendet nem érintő döntésekről esett
szó a szokásos folytatásban. Ezek közt
zárt ajtók közt véleményezte a testület
az 56-os emlékmű készítését érintő
kérdést. Döntése szerint a grémium
úgy határozott, hogy az emlékmű elkészítésére több szobrászművészt is
felkeres az elképzelések bővítése érdekében.
A testület úgy döntött, hogy a körforgalomban elhelyezett forgó kamera
mellé a Kardirex parkolójába egy újabb
kamerát is elhelyez annak érdekében,
hogy a rögzített esetleges lopásoknál,
koccanásos baleseteknél az elkövetők
beazonosítása könnyebb legyen.
Lezárta a grémium a 2015. évi költségvetést, és elfogadta a tavalyi esztendőre vonatkozó zárszámadást, így
a könyvvizsgálói jelentés is terítékre
került. A dokumentum alapján 947 millió forintos bevétellel és 870 millió forintos kiadással számolhatott a város.
A pénzmaradványt idén célirányosan
a strandépítésre és a fürdő fejlesztésére kívánja fordítani a városvezetés.
Legalábbis az első lépéseket: a tervezést és az ezzel járó feladatokat ebből
finanszírozza a település.
A napirendi pontok közt a belső ellenőrzés témája is előkerült, így a testület megtárgyalta a 2015-ös esztendőre
vonatkozó belső ellenőrzési jelentést
is. Intézkedési tervre György Árpád, a
Kistérségi Társulás által foglalkoztatott
belső ellenőr nem tett javaslatot, ezzel is jelezve elégedettségét a hivatal
munkájával kapcsolatban.
Beszámolt tevékenységéről és tavalyi munkájáról, gazdálkodásáról a

Bábolnai Televízió, mely az idei esztendőben is folytathat fejlesztéseket a
testület döntése alapján.
Az ötödik napirendi pontban a Közrendért és Közbiztonságért Közalapítvány megszüntetése került terítékre,
melynek megszüntetéséről az alapító
önkormányzatok: Nagyigmánd, Kisigmánd, Csép, Tárkány, Bana és Bábolna önkormányzatai még 2010-ben
döntöttek. A megyei bíróság részéről a
kivezetés, törlés még nem történt meg,
melynek pótlására került most sor a
képviselő-testületek
határozataival,
hiszen az egyöntetű döntésekkel indulhat a törlést eredményező jogi eljárási
procedúra.
Kocsis Gábor jegyző előterjesztésében a 2016. évi közigazgatási szünet
elrendelése is megtörtént. Ennek értelmében július 25-től 29-ig zárva tart
a polgármesteri hivatal. Ez idő alatt
ügyeleti rendszer működik majd az intézményben.
A folytatásban a szabadidőparki fejlesztésre irányuló tervezési munkálatokra árajánlatokat bírált el a grémium.
Négy cégtől várt a város árajánlatot, de
csak három érkezett be. A választás a
Bricoll Kft. ajánlatára esett, mely társaság 10 millió 500 ezer + ÁFA összegben vállalja a tervezést.
A következő napirendben közbeszerzési kiírásra került sor a termálvezeték és gyógyvezeték kiépítésének
tárgyában. A városvezetés úgy tervezi,
hogy a vezetékeket a termálkutaktól a
sportcsarnokig mintegy 2,5 kilométer
hosszban vezetik el. Valamint az is elhangzott, hogy a Hetesmajortól a kutakig villanyvezeték kiépítését is tervezik.
A pályázatra több céget is meghívott
az önkormányzat. A kiírást megfogalmazta és elfogadta a városvezetés,
jövő hónapban talán már a beadott
árajánlatokról tud dönteni a grémium.
Az ülés folytatásában zárt ajtók mögött tárgyaltak a képviselők, miután két
fiatal pár esetében lakáscélú támogatás elbírálásáról hoztak döntést.
Legközelebb május 26-án ülésezik
a bábolnai képvielő-testület, ekkor
közbiztonsági beszámolóra is sor
kerül, de a helyi polgárőr egyesület
és a Családsegítő és Alapellátási
Szolgálat is tájékoztat tevékenységéről.

TISZTELT
ÜGYFELEK!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Komáromi
Járási Hivatal Kormányablak
és Okmányirodai Osztályán az
ügyfélfogadás 2016. május 1-jétől
az alábbiak szerint változik:
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00-17.00
8.00-16.00
8.00-14.00
8.00-18.00
8.00-14.00

2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00-17.00
–
8.00-14.00
8.00-18.00
8.00-12.00

HOSSZABB
SZERDAI NYITVA TARTÁS
A BEVALLÁSI IDŐSZAKBAN
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának
tatabányai
központi ügyfélszolgálata (Tatabánya Komáromi út 42.)

2016. április 13-tól
május 31-ig szerdánként
8-tól 18 óráig nyitva tart,
A személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának határideje 2016.
május 20. Ügyfélkapuval a bevallás
otthonról – a postai és adóhivatali ügyfélszolgálati nyitva tartástól
függetlenül – elektronikusan, egy
gombnyomással elküldhető.
Az ügyfélszolgálatok címe és nyitva tartási rendje a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) tekinthető meg.
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A KOMMUNÁLIS ADÓTÓL IS ELTEKINT A VÁROS

Nagy tömegeket vonzott az április 23-ai egészségügyi szűrés, amit
a Bábolnai Hölgyek Egylete szervezett meg számos szolgáltatással.
Az ingyenes szűrővizsgálatokat a
Kardirex Egészségügyi Központban
végezték el. A megjelentek magas
számát nagy valószínűséggel befolyásolta, hogy a vizsgálat térítésmentes volt, és nem kellett hosszasan várakozni.
Tóth Rebeka a szervezők részéről
elmondta, a vizsgálatok sokrétűsége
eredményezte a nagy érdeklődést, hiszen volt EKG, Doppler szűrés, vérnyomás és vércukor szűrés, PSE- prosztatarákszűrés, valamint koleszterinszint
mérés. Ezek a vizsgálatok könnyen
elvégezhetőek és azonnali eredményt
adtak.
Reggel 8 órától délidőig 110-en vetették alá magukat a szűréseknek. Túlsúlyban nők vették igénybe a szolgáltatásokat. Tóth Rebeka szerint sok férfi
a feleségek unszolására látogatott el
a szűrésekre. A vérből vett mintákhoz
csak egy tűszúrást kellett elviselniük a
jelenlévőknek.
Sokan kihasználták a képviselőtestület nemrégiben meghozott döntését, mely szerint, aki részt vesz
valamilyen szűrővizsgálaton, annak elengedik a kommunális adóját az évre.
Ezúttal ez a vastagbélrák szűrésére vonatkozott. A jövőben lesz méhnyakrák
és tüdőszűrés is.
A városvezetés támogatása várhatóan a lakosok egészségtudatosságát is
növelheti. A szűrések szakmai hátterét

a Győrben praktizáló Polyák Zita belgyógyász szakorvos biztosította. Segítségére volt dr. Szele Eszter foglalkozás
egészségügyi szakorvos. Dr. Polyák
Zita elmondása szerint, az eredmények alapján a legáltalánosabb problémákat szűrték ki.
– A magas vércukor, koleszterin és
magas vérnyomás értékek a legjellemzőbbek. Sokan egy feltárt betegségben
sem veszik figyelembe a kontrollt, így
ez a szűrés erre is lehetőséget adott.
Társadalmunk betegsége az érszűkület, ez is emelt számmal fordul elő, így
mindenképpen fontos az ötven év felettiek folyamatos szűrése, magyarázta
dr. Polyák Zita, aki már visszatérő, régi
arcokkal is találkozott a vizsgálaton.
A doktornő azt is elmondta, egy

ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM
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rossz értékkel szakorvoshoz küldik a
betegeket. Sokaknak a terápia beállítása is gondot jelent, egy kényszerű
beállításnál a szűrővizsgálatok értékei
nagy segítséget jelenthetnek.
A prevenció tehát nemcsak a problémák megjelenését megelőzően fontos
tényező, hanem egyes egészségügyi
bajok megoldása után, az utógondozásban is.
Dr. Polyák Zita belgyógyász ajánlása szerint az egészségünk megőrzése
érdekében sokat tehetünk, a rosszul
rögzült életmódon bármikor lehet változtatni. Heti két-három alkalommal
minimum félórás intenzív mozgást,
zöldségorientált étkezést és a dohányzás mellőzését ajánlotta a doktornő a
megjelenteknek.

Elsősegélynyújtó tanfolyamot tartott április 19-én a
Szabadidőközpontban Kaszás Zsolt mentős szakember.
A programot, mely elméleti és gyakorlati oktatást is tartalmazott, a helyi művelődési intézmény szervezte.
A Komáromból érkezett oktató a „Kézzel a szívért,
avagy kulcsold össze a kezed Komárom” projektvezetője
pályafutása során több, mint ezer embert tanított meg az
elsősegélynyújtás alapjaira. Előadásaiban főként az újraélesztésre és a defibrillátor használatának elsajátítására
helyezi a hangsúlyt. Elmondása szerint – bár a jogosítvány megszerzéséhez elengedhetetlen az elsősegély vizsga megléte –, iskolarendszeren belüli oktatásra is nagy
szükség lenne, hiszen a gyors segítség életmentő lehet.
Az érdeklődők élesben is kipróbálhatták magukat, tanbábun
gyakorolhatták a szívmasszázs és az automata defibrillátor
működési elvét, használatát. A tanfolyam vezetőjének célja,
hogy szükség esetén kellő tudással felvértezve, magabiztosan nyújthassanak segítséget, életeket mentve ezzel.
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DR. TÓTH BEÁTA: ,,HIÁNYZOTT AZ EMBERI KAPCSOLAT…’’

Dr. Tóth Beáta a megüresedett 1. Számú háziorvosi körzetben megkezdte munkáját. Mint megtudtuk, kezdetben gyermekgyógyász, később belgyógyász szeretett volna lenni, végül mégis a radiológiánál kötött ki.
Dr. Tóth Beáta háziorvos családjával Kecskemétről költözött Bábolnára, kisfia most kezdi az első osztályt, kislánya pedig jó
közösségre talált az óvodában. A háziorvosi praxisban az ismerkedés után azt ígéri, a várakozási idő is rövidebb lesz.
– A biológia volt az egyik kedvenc tantárgyam a gimnáziumban, azon belül
is az ember érdekelt igazán. Az orvosi
pályán csak 16 évesen kezdtem el gondolkodni biológia tanárnőm biztatására,
előtte évekig építészmérnöknek készültem, és nagyon szerettem a nyelveket
is. Mivel nem volt a szűkebb családban
orvos, így nem tudtam mibe vágom a
fejszém, éppen ezért az érettségi előtti
nyáron szülővárosom, Jászberény kórházában tettem próbára magam. Ez után
a nyár után biztos voltam benne, hogy
ezzel szeretnék foglalkozni.
A Szent Györgyi Albert Tudományegyetem Általános Orvosi Karára nyertem felvételt. Az egyetemi évek alatt
orvos-szakmai középfokú nyelvvizsgát tettem angolból és németből, ezt a
nyelvtudást kamatoztatva vettem részt
két alkalommal külföldi tanulmányúton:
egyszer a németországi Heidelbergben,
majd az egyetem utolsó évében Grazban töltöttem 3 hónapot ösztöndíjasként,
ahol gyermekgyógyászat és sebészet
szigorlatokra készültem fel. A szigorló
év végén mentőtiszti képzésben vettem
részt, a sürgősségi betegellátás örök
szerelem marad számomra.
Kevesen tudják, hogy az orvosi egyetem hatéves. Ezután a hat év után kell
szakirányt választani, ami a szakvizsgáig
még plusz 3-7 évet jelent. Én a diplomát
követően mégsem belgyógyászat, hanem radiológia szakirányt választottam,
mert akkoriban a külföldi munkavállalás
még foglalkoztatott, és ezzel a szakvizsgával bárhol a világon dolgozhat az
ember, és a leletezés még otthonról is
megoldható. Két év radiológus rezidensi
évet követően kezdődött életem legfontosabb, mai napig tartó időszaka, amikor
anyuka lettem. Kisfiam, majd rá két esztendőre lányom született. Négy év GYES
után szakirányt változtattam, mert hiányzott az emberekkel való kapcsolattartás.
Két kicsi gyermekem nevelése mellett
végeztem a háziorvostannal kapcsolatos kórházi és praxis gyakorlataimat három éven keresztül. Tavaly tettem licence-vizsgát, ami már feljogosít saját praxis
betöltésére, és önálló munkavégzésre. A
szakvizsgát idén őszre tervezem.
Korábban – úgy tudjuk – Kecskeméten éltek. Hogyan talált családjával Bábolnára?
– Családi kirándulásaink során bejártuk az ország nagy részét, és mindig
nagyon tetszett a Dunántúlnak ez a tájegysége. Bábolnát kifejezetten ottho-

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Dr. Tóth Beáta rendelőjében időpont
előjegyzés kérhető: a 34/568-444-es
telefonszámon.
Egyéb egészségügyi problémáikkal
hétköznapokon 8-16 óráig
a 20/561-0792-es számon érhető el.
E-mailben egészségügyi
kérdésekben választ a
doktortothbeata@gmail.com címéről várhatnak a bábolnai betegek.
nos, barátságos, rendezett településnek
láttuk, ami vonzóvá tette számunkra.
Fiatal családként kellő rugalmasságot
éreztünk magunkban, hogy belevágjunk
az ismeretlenbe, és a kínálkozó lehetőségekkel éljünk. Férjem jogász, a közigazgatásban dolgozik, szerencsére nem
kellett munkahelyet keresnie, csak átkérette magát a győri irodába Kecskemétről. Gyermekeim óvodai beilleszkedése
is zökkenőmentes volt, amiért nagyon
hálásak vagyunk a helyi intézmény valamennyi munkatársának.
Milyen tapasztalatokat szerzett az
eddigiek során itt, Bábolnán?
– Az 1.sz. körzet átvétele közel sem
volt egyszerű feladat, miután sok beteg
tartozik a körzetbe. Az átgondolt munka
első lépése az ismerkedés, és a helyiek
kórelőzményeinek megismerése. Nem
egyszerű a korábbi orvoshiány miatt kialakult berögződéseket, rossz szokásokat sem átalakítani.
Meg kell érteniük a hozzám forduló betegeknek, hogy senki nem kérhet gyógyszert hozzátartozójának vagy ismerősének. Mind a szakrendelésre történő
beutalásnak, mind laborba történőnek
szakmailag indokoltnak kell lenni. Meg
kell érteni, hogy alapesteben évente egy-

szer lehet teljes labort kérni vérképpel,
vérzsírokkal, máj-vesefunkcióval. Egyéb
esetben a vizsgálatkérésnek indokoltnak, szakmailag megalapozottnak kell
lennie.
A helyi önkormányzat azonban jelentősen megkönnyítette munkám azzal,
hogy a rendelőt egy további számítógéppel látták el. Egy multifunkcionális fénymásoló-szkenner is beszerzésre került,
amit kifejezetten fontosnak tartottam a
leletek dokumentálása végett. További
nagy segítség volt az EKG megvásárlása, ami alapvető felszereltsége egy praxisnak.
Munkája során azokra is gondol, akik
aktívak, nem betegesek, csak épp kötelező érvényűen kell a háziorvost felkeresniük?
Igen. Az ismerkedési szakaszban hoszszabb várakozási idővel kell a betegeknek számolniuk, de köszönöm a betegek
türelmét, és kérném a továbbiakban is
megértésüket. Bízom benne, hogy idővel
ez csökken majd. Az aktív korú felnőttek
az előjegyzés lehetőségével is élhetnek.
A kismamákat természetesen soron kívül
fogadom.
Háziorvosként a prevencióra is gondot fordít? Milyen tervei vannak?
– Természetesen, a célom az egészségmegőrzésen túl a betegségek minél
korábbi felfedezése, és precíz nyomon
követése. Mindehhez alapvetőnek tartom a bizalmon alapuló, közvetlen orvos-beteg kapcsolatot, illetve szükség
esetén a betegek pszichés vezetését.
Ennek érdekében célom a későbbiekben
egy már korábban elkezdett pszichoterapeuta képzés elvégzése, ami tovább
segítené törekvésemet. További terveim
között szerepel egy ultrahang készülék
beszerzése, mivel egy tájékozódó jellegű
vizsgálat nagyban segíthetné a munkám.
Ha ideje engedi, szabadidejét mivel
tölti?
– Hobbira jelenleg semmi időm nem
marad. A háztartás mellett minden szabad perc a családé. Sokat utazunk és szeretünk minél több időt a szabadban tölteni. Szeretek olvasni, főleg pszichológiai
témájú szakirodalmat, könyveket, illetve
próbálom szakmai folyóiratokkal folyamatosan képezni magam. Szívesen jártunk korábban moziba, színházba, ezért
örültünk a Szabadidőközpont legutóbbi
színházi előadásának is. Sajnos kedvenc
sportomra, az úszásra még nem jutott idő,
de a közeljövőben biztosan beiktatom a
mozgást valamilyen formában.
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születtek. Amint azt dr. Horváth Klára elmondta, továbbra is ezt a formát követi
majd, negyedévente hívja meg az érintett családokat, hogy átadja számukra
az önkormányzat ajándékcsomagját,
illetve felajánlja start számla nyitása esetén az állam által finanszírozott 40 ezer
forint értékű életkezdési támogatást és
az önkormányzat további 40 ezer forintos támogatását.
Az áprilisi alkalomra hat kisbabát hoztak el, egy betegség miatt maradt távol,
egy pedig egyéb okok miatt nem tudott
eljönni.

Bábolna Város Önkormányzatát bátran illethetjük a családbarát jelzővel, hiszen számtalan beruházásával és programjával támogatja a családokat. Ezek közt kiemelt szerepet kap az újszülöttek és szüleik számára nyújtott segítség
és elismerés, mellyel a születések számát igyekszik előmozdítani. Ennek keretében jött létre néhány évvel ezelőtt a
faültetési akció, mikor is az előző évben született babáknak
egy-egy fát ültettek, melynek nyomán egy kisebb erdő jött
létre a „Barackosban”. Miután ez a terület megtelt, életfát
avattak a született gyermekek számára, ahová aranyszínű
levélként kerülnek fel a bábolnai apróságok nevei. Tavalyi
évtől dr. Horváth Klára polgármester személyesen látogatott el az újszülöttekhez, hogy startszámla nyitása esetén az
állam által kínált 40 ezer forintos életkezdési támogatást felajánlja, melyet az önkormányzat további 40 ezer forinttal kiegészít, illetve az önkormányzat ajándékcsomagját átadja.
2016-ban is folytatódik a babák ajándékozása, de a ceremónia változott. Babazsúr elnevezéssel az idei első
eseményre április 26-án került sor a polgármesteri hivatal
dísztermében, ahová városunk polgármestere azt a nyolc
kisbabát és szüleit invitálta, akik az első három hónapban
1966. április 9-én Tárkányon kötött házasságot Tóth
Gyuláné Vida Márta és Tóth Gyula. Egybekelésük ötvenedik évfordulója alkalmából aranylakodalmukat
ünneplték családjuk körében az évfordulón. Hűségük
és egymás iránt érzett szeretetük ajándéka lehetett az
aranylakodalom napja, fogalmazott a szertartás szónoka.
Az ünnepélyes fogadalomtétel során a pár ismét esküt tett egymásnak és kimondták boldogan az igent,
majd ahogy ötven évvel ezelőtt, most is gyűrűcsere
következett. A karikagyűrű jelkép. Az örökkévalóság
jelképe. Akik ujjukra húzzák ezzel is tudtul adják, hogy
komolyan veszik kettejük összetartozását. Az elmúlt
ötven esztendőben a munka és a család szeretete
betöltötte életüket és ez boldoggá tette házasságukat
Két lányukat: Mártát és Gabriellát tisztességgel nevelték fel, jelen napjaikban pedig unokáik társaságát
is élvezhetik.
A fogadalomtétellel ismét nyugtázták azt is, hogy érdemes volt küzdeni és szeretni.
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Januárban született kisbabák:
Bierbauer Léna, született 2016. január 9-én,
szülei dr. Szendi Júlia és Bierbauer Zoltán.
Virág Panka, született 2016. január 31-én,
szülei Erős Annamária és Virág Csaba.
Februárban született kisbabák:
Györe Patrik, született 2016. február 10-én,
szülei Tóth Barbara és Györe Gábor.
Horváth Anna Sára, született 2016. február 16-án,
szülei Apró Diána és Horváth Zoltán.
Buday Marcell Kornél, született 2016. február 29-én,
szülei Jemoka Anikó és Buday András.
Márciusban született kisbabák:
Böröcz Zselyke Zora, született 2016. március 10-én,
szülei Tamás Andrea és Böröcz József.
Farkas Levente, született 2016. március 12-én,
szülei Némedi Eszter és ifj. Farkas János.
Takács Noel, született 2016. március 29-én,
szülei Dudik Katalin és Takács Norbert.

ÉRDEMES VOLT KÜZDENI, SZERETNI…
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TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT
Városunk önkormányzata idén is csatlakozott az országos TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért
mozgalomhoz. A szemétgyűjtési akció keretében szerte
az országban „tavaszi nagytakarítottak” az önkéntesek
április 28-a és május 1-je között azért, hogy megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetüket. A TeSzedd! idén is
szerepelt nemzetközi porondon: Magyarország 2014ben csatlakozott az akcióval az összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság programja keretében szerveznek meg évről évre.
Bábolnán április 28-án várták az önkénteseket a nagytakarításra. Sajnos ezúttal nem volt sem civil jelentkező, sem
vállalkozás, aki csatlakozott volna a felhíváshoz. A szemétszedésben az önkormányzat és intézményei, közmunkások, iskolások és óvodások jártak élen. A közmunkában
résztvevők a Bábolnára bevezető utakat, és településünket

ölelő zöldövezeteket lomtalanították. Sajnos ez utóbbi területek rendkívül szennyezettek, sokan például a régi szennyvíztelep környékét tekintik hulladéklerakónak, ami érthetetlen. Aki veszi a fáradságot és üzemanyagot, hogy oda kiszállítsa lomjait, az nyugodtan elvihetné a hulladékudvarba
is, hiszen a legtöbb ott talált szemetet el lehet helyezni a
hivatalos helyen is.
A polgármesteri hivatal dolgozói a már évek óta „bejáratott” környéket, a „16-ost” járták be a városközponttól egészen Rózsaerdőig. Talán ez a terület Bábolna legtisztább része, az itt lakók és erre járók rendszeresen gondoskodnak
környezetük tisztaságáról. A művelődési intézmény dolgozói a Mészáros utat vették birtokba, de útba ejtették a sporttelepet is. Óvodásaink is tevékenyek voltak, ők nem mentek
messzire, az ovi környékén szedték a szemetet hihetetlen
lelkesedéssel és tudatossággal. Az általános iskola tanulói
voltak legnagyobb számban. Az alsósok az intézmény környékén tevékenykedtek, a felső tagozatosok pedig a Banai
úti lakótelepet és a „Barackost” szabadították meg hulladékterhétől. A járókelők műanyag zsákokkal vonuló lovasiskolásokat is megfigyelhettek, amint szemetet szednek, ők a
hivatalos programon kívül, de aktívan segítettek a település
megtisztításában.
Ez évben jóval kevesebb szemét gyűlt össze, mint előző években, több mint 350 fő 280 zsákot töltött meg hulladékkal – tudtuk meg Horváth Ádám pályázati referenstől,
az akció helyi szervezőjétől. Mint mondta, ez esetben az a
jó, minél kevesebb zsák gyűlik össze, hiszen ez arra utal,
hogy településünk lakói ügyelnek környezetük tisztaságára.
Ehhez jelentősen hozzájárul a közmunkások mindennapi
tevékenysége, melynek köszönhetően kellemes Bábolnán
körülnézni.

FÖLD NAPJA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A naptárban nemcsak családi események, évfordulók,
nemzeti vagy egyházi ünnepek napjai találhatók meg,
hanem olyan napok is, amelyek az emberi lét alapvető
dolgaira irányítják a figyelmet. Ilyen a béke világnapja,
vagy a Föld napja. E napot a világ 175 országában tartják minden év április 22-én, Magyarországon 1990 óta
rendezik meg. A cél: felhívni a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Ez a feladat az utóbbi
évtizedekben még jelentősebbé vált, hiszen a környezet
szennyezése, az erdők pusztítása és pusztulása egyre
nagyobb méreteket ölt. E feladatok megoldása a felnövekvő generációra vár.
A Bábolnai Általános Iskolában immár hagyomány, hogy
április 22-én témanapot szerveznek. Így történt ez idén is,
a felső tagozatos diákoknak Kisbábolnára vezetett az útjuk
egy akadályverseny keretében. Az osztályoknak hét állomáson kellett számot adni tudásukról, kreativitásukról, ügyességükről. Verset írtak, követ festettek, amelynek témája a
szép környezet, a csodálatos Föld volt, TOTÓ formájában
bizonyították tudásukat bolygónkkal kapcsolatban. A „Bábolna” állomáson a város történetéről, nevezetességeiről
kellett beszámolniuk. Szóba került a környezetvédelem, Magyarország védett állatai, természetesen játékos formában.
Még a Földet is ki kellett mozdítaniuk a sarkából egy nagy
labda segítségével, bizonyítván ügyességüket, gyorsaságukat. Miután valamennyi osztály célba ért, egy lovasbemuta-

tót láthattak a gyerekek. Köszönet ezért Jakusné Udvardi
Hedvignek és a Lovasklub sportolóinak.
A programon részt vevő valamennyi tanuló nyertes lett,
hiszen sok új ismerettel gazdagodtak, de az osztályok között győzteseket is hirdettek: első helyezést a 6. A és a 8.
B osztályok szereztek. A témanappal a szervezők szerették
volna felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy bár hivatalosan
csak egy világnapja van a Földnek, de mindennap vigyázni
kell rá, hogy unokáik, dédunokáik is békében, szép környezetben élhessenek.
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RAJZVERSENNYEL IS CSÁBÍT A PIAC

Füstölt sajt, házi tej, füstölt szalámi és kolbász, lekvárok,
szörpök, méz és házi sütemény is volt a legutóbbi termelői
piac palettáján, ahogy azt eddig is megszokhatták a minőségi áruk visszatérő vásárlói. A tavaszi kínálat muskátlival,
pálinkával és sült kolbásszal is bővült.
Az áprilisi a korábbiaknál a látogatók számát illetően is
zsúfoltabb piacnap volt, mely immár közösségi eseményként tér vissza, sokaknak ez egy várva várt alkalom. A gyerekeknek mindenképp, hiszen nekik, ezúttal is készültek
programmal. Pankovics Viktória szervező elmondta, az újdonságok közt a sült kolbásznak nagy sikere van. Csakúgy,
mint a borkóstolónak, amit egy etei termelőnek köszönhetett a piac látogatóközönsége.
A régi, már megszokott módon érkező árusok is kitartóan visszajárnak Bábolnára, talán ezt a családias hangulat
is eredményezi. Pankovics Viktória azt is hozzátette, a sajt
az egyik legkeresettebb áru, de a tavaszi virágosítás idején
sokak kosarában landolt muskátli is.
A márciusi piachoz kapcsolt először rajzpályázatot is a
Bábolnai Hölgyek Egylete, ami ezúttal is visszatért, és új
témájával: az anyák napjával teremtett alkotói feladatokat
a város gyerkőceinek. Legközelebb a gyermeknap témájában szerveznek rögtönzött kiállítást a termelői piacon,
bátorítva a gyerekeket az alkotásra. A legszebb műveket a
következő piacnapon díjazzák.
Ki kell emelni egy másik lehetőséget is, ami az önkormányzat javaslatára a kerék és kerékpárlopások visszaszorítására indult útjára. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
szervezésében kerékpár regisztrációra is sor került. A számjelzéstől azt remélik, hogy az eltulajdonított biciklik is megkerülhetnek.

A HULLADÉKGYŰJTÉS NEVELŐ HATÁSÚ

A környezeti nevelés egyfajta eszköze a papír és az elektronikai hulladékgyűjtés, ami az óvodában is bevált szokás.
A szülőket faliújságon tájékoztatják és mozgósítják. Idén
cégektől és civil szervezetektől is kaptak hulladékot felajánlásképpen. Az újrahasznosítás is örök téma az óvodában.
A kicsik a hétköznapok során is találkoznak ezzel a fogalommal, hiszen gyakorta dekorálnak, kézműveskednek újrahasznosított papírból. Az idei esztendőben is a Föld napjához igazították az elektronikai hulladékgyűjtést, az ebből
származó bevételt az óvoda kirándulásokra, eszközbeszerzésre fordítja. A gyűjtés látványos, így valódi nevelő hatása
van.
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ÜGYESKEDTEK:

PÓLÓBÓL TÁSKA KÉSZÜLT A KUCKÓBAN
Néhány régi póló, nem használt textildarab, ollók és egy
kis kézügyesség kellett az április 21-ei szerdai gyermekkuckó foglalkozás alkalmára. A könyvtárban megtartott
kézműveskedésen a gyerkőcök táskákat készíthettek. A
kézműveskedés lényege az volt, hogy megmutassák a gyerekeknek az újrahasznosítás lehetőségét, és hogy egy régi,
kinőtt ruhadarab is lehet egy kis kézügyességgel és kreativitással új használati tárgy. A kézműveskedésben a könyvtáros Dick Mónika és Szarka Vivien segítették a gyerkőcöket.
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CSEPEREDŐK GÁLA ÚJ KOREOGRÁFIÁKKAL
Huszonegy éve működik a Cseperedők Néptánccsoport városunkban,
melynek neve már nem tükrözi teljesen a tagok életkorát, hiszen a csapat
nagy része nagykorú. Az első gálájukat 2000-ben adták, tudtuk meg Bors
Erika művészeti vezetőtől. Fellépések ezt megelőzően is voltak szép számmal, viszont az egyre bővülő repertoár és egyre érettebb koreográfia-csokor lehetővé tette az önálló megmutatkozást. Legutóbb a Szabadidőközpont
színpadán adott közel kétórás műsort a Cseperedők mindhárom csoportja,
mely bemutatkozásra ismét nagy odaadással készültek fel.

A Cseperedők Néptánccsoport tagjai
átérzik, hogy micsoda kincs birtokában
vannak a tánctudásukkal, a néptánc
ugyanis egyfajta életforma. A kötődés
a népi muzsika iránt ebben a csoportban teljesen természetes és magától

értetődő érzés. A magyar népzene
olyan közkincs, mely valójában magyar ember számára nem sorolható be
,,csupán’’ egyfajta zenei stílusnak, hiszen meghatározza magyarságunkat,
identitásunkat, féltve őrzött hagyomá-

nyainkat, kulturális és nemzeti összetartozásunkat. Török Sándor és Bors
Erika mellett pedig már több régi növendék is felvállalta a hagyomány szeretetét, tudásának átadását. Bors Erika
elmondása szerint örvendetes, hogy a
felnőtt tagok a munka, a családalapítás
és a hétköznapi hajsza mellett hűségesen megmaradtak a Cseperedők és
a néptánc bűvöletében, sőt, ők azok,
akik a kicsiket is kézen fogták, és utat
mutatnak a fortélyok elsajátításában is.
Az április 23-ai gálaalkalmon a legfiatalabbak csoportja népi játékokat adott
elő, ők ugyanis, a mondókázásban
és népi szójátékokban gazdag gyermekjátékokkal – a régi idők szokása
szerint - tanulják a néptánc alaplépéseit. Bemutatkozásuk valódi mosolyt
csalt a nézők arcára. Már komolyabb
tudás birtokában léptek színpadra a
középsősök is. A Cseperedők nagyjai pedig hosszú ideje dédelgetett
koreográfiákkal örvendeztették meg
a nézőket. A repertoárban többek között gömöri, délalföldi, keményteleki,
mezőföldi, illetve rábaközi táncokat is
láthatott a nagyérdemű. A közönség
most is a Cseperedőktől megszokott
színvonalas produkciókat láthatott, kiemelve a két új zárókoreográfiát, amit
tavaly szeptember óta gyakorol a csapat annak nehézsége okán. Aki látta,
nem csalódott…

A TEHETSÉGET NEM SZABAD ELREJTENI...
Már hagyománynak számító Ki mit tud? versenyt rendeztek az általános iskolában április 7-én. A vetélkedőn
több kategóriában – vers, irodalom, ének, hangszeres
zene, humor, szórakoztatás és tánc – mutathatták be tudásukat a diákok.
Szabacsiné Szőke Edit pedagógus lapunknak elmondta,
hogy a legnépszerűbb műfaj a szórakoztatásé volt, mely során egy saját ihletésű darabot is előadtak a nebulók. A csoportos szereplésnek és az azt megelőző felkészülésnek jelentős
közösségformáló ereje van, mely a produkciók során is érzékelhető volt. Természetesen egyéni versenyzők is jelentkeztek, bátran léptek színpadra, hogy bemutassák tehetségüket.
A zsűri oklevéllel, illetve emléklappal jutalmazta a műsorszámokat. Nehéz döntés előtt álltak, hiszen mindegyik performansz rendkívül színvonalas volt. Az úgynevezett jelenet
kategóriában a 6. A osztály előadását tartották legjobbnak
az ítészek, akik Devecseri László Idővarázs című művével
nyerték el a díjat. Ének műfajban a negyedik- és ötödik
osztályos lányok népdalprodukcióját díjazták, míg a versmondásban Németh Mátyás szavalata vitte a prímet. Somogyi Ádám trombita előadása szintén nagy sikert aratott.

A tánc kategóriában két díjat is kiosztottak. Czefernek Dorka
moderntánc és Péter Bence néptáncos bemutatója osztatlanul elnyerte a bírák tetszését. A közönség is szavazhatott,
ők egy saját szerzeményt, Vénasszonyok napját előadó 8.
B osztályt ítélték a legszórakoztatóbbnak.

www.btv.hu
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BEISKOLÁZTÁK
A LEENDŐ ELSŐSÖKET

TANÍTÓNŐK
AZ ÓVODÁBAN
Hangos köszönéssel, illedelmesen köszöntötték a Százszorszép Óvoda nagycsoportosai vendégeiket az óvodában
április 27-én. Különleges alkalom volt ez az intézményben,
hiszen a vendégek soraiban az általános iskola pedagógusai ültek. A látogatás szándéka nagyon egyszerű: a tanítók
kíváncsian figyelték a megszervezett foglalkozás alkalmával, hogy az iskolába készülő gyerekek mekkora és milyen
tudásanyaggal rendelkeznek.
Évek óta hagyomány ez a találkozás, magyarázta Szíjártóné Bojtor Katalin óvodapedagógus, aki a látogatás fontosságát abban látta, hogy az óvoda és az iskola kölcsönös
együttműködését is erősíti. A foglalkozás idején nyújtott
egyéni és csoportos teljesítményekből számos dolog lemérhető, de igyekezek az óvónők elsősorban azt megmutatni,
ami a hétköznapokon a csoportszobában történik. Ezúttal
egy matematika foglalkozással készültek, ami egy környezet projekt lezárásaként is szolgált. Ennek kiemelt témája a
biztonságos közlekedés elsajátítása volt. Szíjártóné Bojtor
Katalin büszkén kiemelte, a gyerekek nagy dicséretben részesültek, a tanítók elégedetten távoztak az intézményből.

VÁRÓLISTA NÉLKÜL –
MEGTELT A BÖLCSŐDE IS
Megtörtént az óvodai beiratkozás is. Mint megtudtuk, 14
három, vagy annál fiatalabb gyerkőc iratkozott be a Százszorszép Óvoda intézményébe, hiszen a törvény szerint
két és fél éves kortól van lehetőség az óvodai felvételre. A
bölcsődéből nyolc gyermeket vesz át az óvoda, így a frissen
beiratkozókkal együtt egy 22 fős kiscsoporttal indulhat a következő nevelési év. A bölcsődében felszabadult helyekre
tízen jelentkeztek, így nem kell senkinek várakoznia, vagyis
várólista nélkül minden hely betöltött lesz a következő nevelési évben a bölcsődében is. Az óvodai beiratkozásokat
követően lélekben már készíthetik csöppségeit a szülők az
óvodai életre, a szülőknek az augusztusi nagytakarítást követő nyitás idején nyílt napot szerveznek, ahol a beíratott
kisgyermek és érintett hozzátartozóik is ismerkedhetnek az
intézménnyel és az óvónőkkel.
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A 2016/2017. tanévre vonatkozó beiratkozásokra április
14-én és 15-én került sor a Bábolnai Általános Iskolában. A
beíratásokat megelőzően szülői tájékoztatót tartott az intézmény a beiskolázás teendőiről.
A két nap során 55 beiratkozó kereste fel az iskolát. Ez
azonban még nem jelenti azt, hogy mind az 55 gyermek
megkezdi itt tanulmányait, magyarázta az igazgató, hiszen
az új rendszer szerint minden olyan gyereket be kell jegyezni, aki tanköteles. A törvény szerint az a gyermek tanköteles, aki ez év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Bábolna esetében várhatóan néhány kisgyermek egy évet az
óvodában marad a szakvélemények alapján.
Várhatóan 39 kisgyermek kezdi meg az új tanévet.
A banai telephelyen öt tanuló kezdi az iskolát szeptemberben, összevont tanulócsoportban. (Az első-második
osztályosok összevont tanulócsoportban tanulnak majd.)
Az általános iskolában 34 tanulóval két osztályban ideális
osztálylétszámokat eredményez majd. Várhatóan Prekler
Orsolya és Simonné Farkas Beáta tanítónők lesznek a leendő iskolások osztályfőnökei.
A tervek szerint amennyiben két osztály indul, akkor két
különböző tanítási módszert igyekeznek alkalmazni, a témában még egyeztetések folynak.

A LEADOTT PAPÍRBÓL
IS CSURRAN-CSEPPEN
A környezeti nevelés egyik kiváló eszköze a papírgyűjtés,
mely nemcsak a hulladék helyes kezelésére, vagy az újrahasznosítás lehetőségére hívja fel a figyelmet, de jó alkalom
arra is, hogy az osztályok közösségi kohéziójukat erősítsék
és némi bevételre is szert tegyenek munkájukkal. Az április
15-i papírgyűjtés akár tavaszi nagytakarításnak is betudható, melyben az iskola valamennyi osztálya részt vett. Úgy
tudjuk, a papírhulladékot húsz forintos áron veszik át kilogrammonként, a tojástálcák kilogrammonkénti ára ennél sokkal csekélyebb, hiszen csupán 4 forintot ér a begyűjtőinek.
Egy tisztességes bevételért tehát sokat kellett munkálkodniuk az osztályoknak, a versenyben a legügyesebbnek a 4.
a osztályközössége bizonyult, akik 2139 kilogramm papírt
gyűjtöttek össze. Az iskola egész közössége 10 ezer 97 kilogramm papírt és 1317 kg tojástálcát tudott összegyűjteni. A papírgyűjtés másik hozadéka a közös élményszerzés
öröme.

BÁBOLNAI FÓRUM

TÓCSNI PARTY

A farsangi fánkszezon után újabb közösségi főzőeseményre látogathattak el az érdeklődők április 9-én az általános iskola tankonyhájába. Ezúttal egy sokféle névvel és
változattal rendelkező étel, a tócsni került az asztalra. Se-
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bestyén Szabolcs, a főzőcskéző délelőtt szervezője nem
mindennapi recepttel dobta fel a palacsintaszerű berét,
lepcsánka, cicedli – ki hogy nevezi – elkészítését. Szabolcs
elmondta, a banános tócsni jamaicai különlegesség, melynek – a magyar recepthez hasonlóan – szintén számtalan
változata létezik. Készülhet almából, répából, de akár húst
is rakhatunk bele. Hangsúlyozta, hogy az alaprecept végtelen számú variációban elkészíthető, mindenki a saját ízlésére formálhatja azt.
Az elmúlt közös főzős délutánokhoz hasonlóan ez alkalommal is jó hangulatban, teli gyomorral térhettek haza a
résztvevők.

Hozzávalók négy személyre: 1 kg burgonya; 2 tojás; 2-3 evőkanál
liszt; olaj a sütéshez; só, bors ízlés szerint
Elkészítés: A reszelt burgonyához adjuk a tojásokat, a lisztet, megsózzuk, borsozzuk, és jól összekeverjük. Serpenyőben olajat forrósítunk. A
burgonyamasszát evőkanál segítségével az olajba tesszük, a kanál hátával lepényekké simítjuk. Mindkét oldalát kb. 5-5 percig szép arany barnára sütjük. Papírszalvétára szedjük, hogy a felesleges zsiradékot leitassuk.
Forrón tálaljuk, mert csak így igazán finom. Megkenhetjük fokhagymával,
vagy adhatunk mellé tejfölt, vagy akár mindkettőt, ha valaki szereti.

VIRÁGSZIRMOS ALKOTÁSOK AZ ÓVODAI GALÉRIÁN
A tavasz beköszöntével óvodánk galériája is virágba borult. Tóthné Tatár Ildikó
virágszirmos alkotásai díszítik az első emeleti folyosót, melynek első megcsodálói az apróságok lehettek április 14-én.
Az óvodában régóta működik egy úgynevezett ünnepek, jeles napok munkacsoport, melynek ötleteiből születnek az ovigaléria kiállításai. A gyermekeknek
Szendi Józsefné óvodapedagógus mutatta be a virágok, színek és formák sokszínűségét, valamint szóba kerültek a jeles alkalmak, mikor virággal lephetjük
meg szeretteinket. Mint mondta, a kicsikhez nagyon közel áll ez a téma, a virágok színessége és kedvessége hamar elvarázsolja őket. Anyák napjára készülődvén főként a tavaszi növények jelentek meg, melyekkel szerencsére lépten-nyomon összefuthatnak a lurkók. A vágott virágokon kívül természetes és
különleges alapanyagok, például nád, horgolt díszek, textilek is megjelentek. A
virágok gyakran megjelennek különféle népdalokban, mondókákban is, a megnyitón ezek is elhangzottak.
Az óvodában nagy szerepet tölt be a művészet, a szépség, a formák eszközeivel is nevelnek. Törekednek arra, hogy a kézműves, saját maguk által alkotott ajándékok is minőségi alapanyagok széles választékából készüljenek.
A jelenlegi kiállítás egészen nyár végéig látogatható, legközelebb előreláthatólag
az állatok világnapja kerül terítékre.

OVISOK KÖZLEKEDNI TANULNAK

„FŐ-A-KLUB”
A Bábolnai Általános Iskola
tankonyhájában
május 24-én 14 órától
bodzaszörpöt és bodzás ételeket
készítünk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Április 21-én, a Ménesudvarban szervezett közlekedésbiztonsági foglalkozás keretében pattantak két-, illetve
négykerékre óvodánk Zöld csoportosai. A csoport programjában komoly szerepet kap a biztonságos közlekedésre
nevelés, ezúttal a gyakorlatban is kipróbálhatták ügyességüket.
Hadverő Ferencné óvodapedagógus lapunknak elmondta, a kéthetes projekt keretein belül először játékos
formában sajátították el a közlekedés szabályait, majd
pedig zárásként a gyakorlatban is kamatoztathatták tudásukat. A legalapvetőbb táblákon kívül megismerhették a
vízi-, légi-, és gyalogosközlekedés előírásait is. A legnépszerűbb közlekedési eszköz az autó mellett a kerékpár.
Az apróságok büszkén mesélik és mutatják be óvónénijüknek, hogyan egyensúlyoznak kétkerekű járműveikkel, míg a kisebbek rollerrel lavíroztak a bóják között.
A foglalkozással már a májusban megrendezésre kerülő
közös biciklitúrára is bemelegítettek, mely során az Arborétumba tekernek majd.
www.btv.hu
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Kedves Olvasó! Amikor Ön kézbe veszi ezt az újságot, már túl leszünk a tavasz egyik legszebb ünnepén ,
az anyák napján. Bár minden évben elmondjuk, hogy nem csak ezen a napon kell gondolni az édesanyákra,
mégis május első vasárnapján egy kicsit ünneplőbe öltözik a világ. A gyermeki hála és szeretet virágai és keresetlen szavai örömkönnyeket csalnak száz meg száz édesanya szemébe. De ilyenkor ők is elgondolkodnak
azon, vajon mindig helyesen cselekedtek-e , eleget törődtek-e gyermekükkel, jó döntéseket hoztak-e. Bátran
mondhatjuk, hogy IGEN, hiszen az anyai szeretet a legjobb útmutató. S ha néha kevés idő jut azokra, akiket
legjobban szeretünk, ők talán megbocsájtják ezt, ahogy az alábbi novella is mutatja.
Veresné Szkocsek Mária

CINDY LADAGE:

TÚLZSÚFOLT NAP

– Mami, nézd! – sikoltott fel Darla, az égen átsuhanó sólyomra mutatva.
– Ühüm – motyogtam a volán mellől, miközben otthoni teendőimre gondoltam.
Csalódottan dőlt hátra.
– Mi a baj, drágám? – kérdeztem szórakozottan.
– Semmi – mondta hétéves kislányom.
– Estig fürdéssel, vacsorával és telefonokkal telt el az idő.
– Darla, gyere ideje lefeküdni! – Felrohant mellettem a lépcsőn.
Fáradt voltam, megpusziltam, elmondtuk az imát, betakartam.
– Mami, elfelejtettem odaadni neked valamit – mondta.
– Majd ideadod reggel – mondtam türelmetlenül.
– Reggel nem lesz időd! – vágta rá.
– Lesz majd időm – mondtam védekezőn.
Időnként bárhogyan igyekszem, semmire sem jut idő. Sem
az ő, sem a férjem számára, különösen pedig magamra.
Még nem adta föl. Dühösen felszegte szeplős, pisze orrocskáját, félresöpörte gesztenyebarna haját.
– Nem, nem lesz. Úgy lesz, mint amikor szóltam, hogy nézd
meg a sólymot. Nem is figyeltél oda, hogy mit mondok.
Túlságosan fáradt voltam a vitatkozáshoz; egyébként is nagyon közel járt az igazsághoz.
– Jó éjszakát! – erélyesen becsuktam az ajtót.
Később azonban magam előtt láttam szürkéskék szemét, és
arra gondoltam, valóban nagyon kevés időt szánunk rá addig,
amíg felnő, és elhagy bennünket.
– Miért vagy olyan lehangolt? – kérdezte a férjem.

Elmondtam.
– Talán még nem aludt el. Miért nem nézed meg? – kérdezte.
Igazat adtam neki, azt kívánva, bár az én ötletem lett volna.
Kinyitottam az ajtót, a lámpafény az ablakon keresztül megvilágította alvó alakját. Összegyűrt papírt szorongatott a kezében. Óvatosan szétnyitottam ujjacskáit, hogy megnézzem, mi
volt nézeteltérésünk tárgya.
Könnyek futották el a szemem. A lányom apró darabokra tépett egy nagy, piros szívet, amelyre a saját versét írta.
Óvatosan elvettem a viharvert papírdarabkákat, összeillesztettem a szívet, és elolvastam a verset.
Miért szeretem az édesanyámat?
Bár nagyon elfoglalt vagy, sokat dolgozol
mindig jut időd játékra, nevetésre.
Szeretlek anyu, mert tudom,
én vagyok elfoglalt napod legfontosabb része.
A szavak nyílvesszőként hatoltak a szívembe. Hétesztendős
korában olyan bölcs volt, mint Salamon király.
Tíz perccel később bevittem a szobájába két csésze forró
csokoládét tejszínhabbal, két mogyoróvajas szendviccsel.
Gyengéden megérintettem az arcát, és éreztem, hogy a szívemet elönti a szeretet. Amikor felébredt álomtalan alvásából,
fekete, legyezőszerű szempillái alól csodálkozva pillantott a
tálcára.
– Ez miért van? – kérdezte álmosan.
– Azért, mert te vagy elfoglalt napom legfontosabb része! –
feleltem.
Elmosolyodott, és félálomban megivott egy fél csésze csokoládét.

VERSÁRADAT A KÖLTÉSZET NAPJÁN
A magyar költészet napját – József Attila születésnapjára emlékezve - minden évben április 11-én ünnepeljük.
Városunk kulturális intézménye ez alkalommal versíró
és versmondó pályázatot hirdetett, melyek bemutatójára az általános iskola művészeti termében került sor.
Vituska Ildikó megbízott intézményvezető lapunknak elmondta, hogy szabadon választott témákkal készülhettek
a versenyzők, akik nem csak saját ihletésű versekkel, hanem prózai művekkel is elkápráztathatták a közönséget.
A gyermek kategória előadói sem kaptak témakikötést, ők
tanárnőik segítségével választották ki a művet, melyet elmondhattak, míg a felnőtt és középiskolás kategória fellépőinek Harsányi Lajos helyi kötődésű író alkotásaiból is
12
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kellett egy-egy művet választaniuk. Legtöbben az általános
iskolások alsó tagozatosai közül mondtak verset, az apróságok bátran, lámpaláztól mentesen léptek színpadra.
A művelődési intézmény vezetője szerint a gyermekek nagyon nyitottak a művészetek irányába, az iskolai irodalom- és
drámaórák, illetve a zeneiskola szintúgy szerepet játszanak
ebben. A verseny célja is többek között a lírikus alkotások,
a versek szeretetének népszerűsítése volt, mely jól sikerült.
A versíró pályázatra is szép számmal érkeztek munkák, 12
önjelölt poéta - kicsik és nagyok egyaránt - mutathatta be
kreativitását. Sokan több alkotással is jelentkeztek, melyeket maguk adtak elő. A szervezők és a zsűri is elégedett
lehetett, rendkívül színvonalas, értékes műveket hallhattak.
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CSOPORTTERÁPIA: ZENÉS KOMÉDIA KÉT FELVONÁSBAN
Humor, elgondolkodtató pillanatok és fülbemászó dallamok
a komáromi Magyarock Dalszínház előadásában.

Még 2010-ben találkozott a Madách Színházban a Csoportterápia című darabbal a komáromi Magyarock Dalszínház, mely április 14-én csütörtökön kínált kikapcsolódási
lehetőséget Bábolnán a színház kedvelőinek. A darabot
a Szabadidőközpontban láthatták a város lakói, az önkormányzat támogatása révén, ingyenesen. Bolba TamásSzente Vajk és Galambos Attila szerzők művüket, a Csoportterápiát a Madách Színház pályázatára készítették és
több színházban is előadták már nagy sikerrel. A komáromi
társulat ezúttal szakított a hagyományaival és nemcsak zenei vonalon, hanem a prózában is megcsillogtatták tehetségüket. A darab könnyed, zenés és humorban gazdag, korunk nyelvén szólal meg, ez lehet a siker egyik garanciája, a
másik pedig a Magyarockos fiatalok fergeteges játéka.

TAVASZKÖSZÖNTŐ
NYUGDÍJAS BULI
Tavaszköszöntő zenés rendezvényre invitálták városunk nyugdíjasait április 7-én, melyre a móri Idősek
Klubjának tagjai is ellátogattak. A Szabadidőközpontban
megrendezett mulatság alaphangulatát a bábolnai csapat éneke és western hangulatú táncelőadása teremtette meg, mely hatalmas sikert aratott.
Greskó Gáborné Angéla, a Móri Ezerjó Nyugdíjas
Egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy immár
négy éve ápolnak baráti kapcsolatot a helyi Idősek Klubjával. Egyesületük - hasonlóan a bábolnaiakhoz - nagyon
sokrétű, és több, mint 150 taggal rendelkezik. Természetesen nem érkeztek üres kézzel, Mór környéki édesség
különlegességekkel köszönték meg a meghívást.
A helyiek műsora után Kiss László komáromi bűvész
varázsolta el mutatványaival a szépkorúakat, majd kötetlen tánccal, beszélgetésekkel folytatódott az este. A
két jókedvű társaság évente kétszer találkozik, melynek
eredményeként szoros barátságok szövődtek. Az elmúlt
évek alatt megismerték egymás hagyományait, helyi nevezetességeit, rendezvényeit. Persze a vigadozás sem
marad el az összejöveteleken, ezúttal is a felhőtlen szórakozásé volt a hangsúly, melyhez a móriak zenekara
húzta a talpalávalót.

A mű hat egymástól élesen különböző vadidegen, problémákkal küzdő ember különös találkozását dolgozza fel. A
történet alapja a találkozás és a közös megoldáskeresés.
Hat vadidegen: három nő és három férfi érkezik a csoportterápiára. Kezdetét veszi az analízis annak rendje és módja
szerint. Jetti, az üldözési mániával súlyosbított testképzavaros lány leginkább saját maga elől menekül. Ervin Iván
amnéziája ad okot a megoldáskeresésre, Sziszi táncos az
Operában, és inkább nő, mint férfi, Trixi krónikus hazudozó,
Lajos megrögzött hipochonder, aki elveszett testvérét keresi, Natasa pedig egy unatkozó, eltartott plázacica.
A darab műfaját tekintve is újszerű, hiszen úgy hirdették:
musicallcomedy, vagyis zenés komédia. A két óra felhőtlen
kacagás mellett fontos megemlíteni a tartalmat is, hiszen a
darab célja alapvetően, hogy különös emberi sorsok és viszonyok, problémák és az útkeresés szórakoztató jeleneteiben a drámaiságot is megtapasztalhassák.
A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos
epizódokban bővelkedő történet során további kérdések
merülnek fel, melyekre választ igyekszik adni ez a vígjáték,
mely a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről szól, miközben egyfajta társadalomkritikát is elültet a
néző fülében a korunkban használatos kicsit sem púderezett nyelvezettel.
A darab sikerének titka, hogy a keserű pirulát ostyába
csomagolva ízlelgetheti a néző, a darab adaléka az intenzív
színészi jelenlét és a humor, a komoly mondanivalót pedig
fülbemászó dallamokkal tették emészthetővé.

NYUGDÍJAS TEHETSÉGEINK

A bábolnai Idősek Klubja Vadvirág
tánccsoportja, valamint Kós Ferencné Anikó versmondónk, egy sikeres
elődöntőt követően
2016. április 18-án
izgatottan utaztak
Harkányba,
hogy
részt vegyenek a VI.
Országos Nyugdíjas Ki mit tud? középdöntőjén. Versenyzőinket népes „szurkolótábor” is követte, így 32-en utaztunk a háromnapos rendezvényre.
A produkciókat szakértő zsűri pontozta. Maximálisan 50 pontot lehetett elérni, ebből táncosaink nagyszerű előadással 45
pontot szereztek. Anikó vidám perceket okozott a közönségnek Romhányi József Marhalevél című versével, melyet a zsűri
szintén 45 ponttal jutalmazott. Így versenyzőink esélyessé váltak a döntőben való részvételre is, de ez majd csak a középdöntők lezajlása után, a május 30-i eredményhirdetéskor fog
kiderülni.
Nagyszerű 3 napot töltöttünk együtt, amibe belefért egy kis
gyógyfürdőzés, kirándulás Siklósra, valamint egy kis borozás
Villányban.
www.btv.hu

13

2016. május

BÁBOLNAI FÓRUM

NE LÉGY KERTÉSZ KUTYÁJA:

HA NEM TARTASZ RÁ IGÉNYT, ENGEDD ÁT
MÁSNAK…

A közelmúltban ismételten egy pompás előadáson vehetett
részt Bábolna színházkedvelő közönsége. A Csoportterápia
című előadás nagyon jó szórakozást nyújtott (remélhetőleg)
mindenkinek. A darab témája a ma emberére nagyon is jellemző szituációt dolgozott fel, a színészek játéka, a megírt forgatókönyv, a rendezői fogások pedig nagy vidámságot okozva
alaposan megszolgálták mind az előadás közbeni, mind pedig
a darab végi vastapsot!
Azért (miért is ne?) némi gondot láttam az előadás egészét
tekintve. Teljesen pontos számot mondani nem tudok, de becsülve, mintegy 20/25 párnázott üres szék tátongott a nézőtéren amellett, hogy mindkét oldalon két sorban még pótszékeken is ültek nézők! A sajnálatos az a dologban, hogy már régen
nem lehetett igényelni jegyet az előadásra, vagyis a nagyszámú üres nézőtéri hely mind feleslegesen lefoglalt, lekötött ülőhely volt! Tekintettel arra, hogy az előadás – miként nagyon helyesen az előzőek is az Önkormányzat nagylelkű gesztusaként
- a színházkedvelő lakosság részére ingyenes volt, mondhatni
nem éppen elegáns a lefoglalt jegyeket nem felhasználni, ezzel
pedig más polgártársunkat kizárni a felhőtlen szórakozás lehetőségéből! Tudom, más fizetős előadásokon is vannak olyan
helyzetek, amikor óhatatlanul előfordulhat bárkinél bármely váratlan esemény, aminek eredményeként nem tud az adott előadásra eljutni, de akkor és azt a jegyet saját pénzén kifizette,
praktikusan magamagán kívül nem okoz kárt senkinek. Ráadásul (tudva tudom…) a Csoportterápia előadásán hiába voltak
pótszékek, a színészek szemét minden esetben mágnesként
vonzzák az üres székek! Bár tisztességes tapssal jutalmaztuk
a játékukat, de ha belegondolunk, 50 összevert tenyérrel több
- az bizony nagyobb elismerést is jelent!
Miután én magam is - hír hiányában - majdnem lemaradtam
az előadásról, célszerű lenne a jövőben fokozni, több irányúvá
tenni (nota bene: sulykolni) a leendő közönség informálását.
Példaként említem, hogy a Magyar Operaház és Erkel Színház Főigazgatója, Ókovács Szilveszter folyamatosan, heteken
keresztül hívja fel a budapestiek, a magyarság figyelmét az
előadásaikra – akkor mi miért nem tehetnénk, mondjuk a BTV
igénybevételével ugyanezt? (Ráadásul, a mi Igazgató Asszonyunk százszor szebb is a fent nevezett úrnál! ) Katona László

ÉSZREVÉTEL KATONA LÁSZLÓ ÍRÁSÁHOZ
A színházi előadásról küldött írást olvasva valóban bosszantó az a tény, hogy egy ingyen megtekinthető színházi előadáson – melyre előzetesen minden jegy elkelt – feltűnően sok
hely marad üresen. Gondolom, abban az esetben, ha valakik
nem tudnak részt venni az előadáson, kulturált megoldásként
adódik a lehetőség, hogy az illetők visszajuttassák ingyenes
belépőjüket a szervezőknek, melyeket adott esetben mások
igénybe vehetnének. A város művelődési intézménye az elkövetkezendő színházi alkalmakra megfelelő megoldást ígér.
Az írás utolsó bekezdéséhez kapcsolódva annyi észrevételem lenne, hogy az előadást számos fórumon hirdették, hirdettük. Megjelent a Bábolnai Fórum márciusi és áprilisi lapszámaiban, Bábolna Város hivatalos weboldalán, facebook felületén, a Bábolnai Televízió képújságában, weboldalán a kiemelt
hirdetések közt is. Televíziónk április 5-i híradójának programajánlójában is felhívtuk a figyelmet e remek darabra, melyet 11
alkalommal láthattak az érdeklődők. Mindez a btv.hu weboldal
adásaink menüpontjában ma is megtekinthető (Válogatás teleHantos Péter
víziónk április 5-i adásából - Heti híradó).
14

www.btv.hu

ÖRVENDETES ÉSZREVÉTELEIM
BÁBOLNÁN...

Napi sétáim a délutáni órákra esnek. Mostanában sűrűn járok a főúton – azaz a Mészáros úton. Nevezetessége, hogy
ugyanezen az útvonalon hajtották valaha a hízott ökröket a Monarchia-beli Bécsbe a vágóhídra. Az 1789-ben alapított Bábolnai Ménesbirtok itató-etető, pihenő helyük volt nagyon sokáig.
E kitérő után – most hogy kitavaszodott – nagyon sok kismamával találkozok a pár hónapos babáktól a kis iskolásokig.
Van mikor a babakocsi mellett sétál a kicsit nagyobb tesó is, de
láttam már három gyerekes kismamát is, igaz ritkábban.
Tegnap a Régi temető mellett sétáltam az Ácsi úton. Visszafelé egyszerre 4, azaz négy mamával futottam össze a járdán.
Kicsit félre álltam, mert párosával jöttek. Hárman babakocsival, egy pedig a mellén hordozható tartóval. A legidősebbet se
néztem 25 év felettinek, mind fiatal volt! Ismerni nem nagyon
ismerem őket, csak az arcukat jegyzem meg.
Az önkormányzat bejáratának közelében van egy bronz
műalkotás, talán „életfa” a neve – rengeteg levéllel van ábrázolva. A levelekre kis réztáblákat erősítenek – az újszülöttek
nevével és az évszámmal. Ha jól nézegettem 2010. évi volt a
legrégebbi, lassan el tudja majd olvasni a saját nevét is. Még
van jelöletlen levél a fán, hajrá fiatalok!
Tehát úgy tűnik, kis városunk lakossága NEM FOG ELÖREGEDNI!
Minden kis családnak jó egészséget kívánok, biztonsággal
neveljétek fel rendes embernek a csöppségeket!
A híres Bábolnai Kombinátot „széthordták” ugyan, de települtek új vállalkozások. Nem hiszem, hogy magas lenne a
munkanélküliség nálunk! Ez az alapja ugyanis a felelős gyermekvállalásnak...
Üdvözlöm (szokásom szerint legalább ilyenkor) az olvasóGraf György, Bábolna
mat!

DÜLEDEZŐ KERÍTÉS VESZÉLYEKKEL

Bábolna épül, szépül, a közmunkások nap, mint nap gondozzák a közterületeket, virágágyásokat, az itt lakók többsége
karbantartja családi házát, környezetét. A településre látogatók
elismeréssel szólnak a város tisztaságáról, rendezettségéről,
az épületek szépségéről. Aki azonban Nagyigmánd, vagy Tárkény felől érkezik, a Kisfaludy lakótelep után rögtön szembesül
a Mészáros és Csikótelepi út sarki házának romos, omladozó
téglakerítésével. Múltkor egy ismerősöm kérdezte: nem életveszélyes? Úgy néz ki, mintha bármelyik pillanatban össze akarna dőlni.
Az ominózus kerítés valóban ilyen látványt nyújt, ráadásul az
összeomlás határán áll. Régi épületről van szó, de ha a Mészáros úton tovább haladunk a körforgalom irányába, ugyanilyen
korú, de felújított, karbantartott lakóházakkal, kerítésekkel találkozhatunk. Mindamellett, hogy rontja a városképet, az említett
kerítés elsősorban balesetveszélyes.
Az ingatlan tulajdonosa nem érez felelősséget egy esetleg
bekövetkező baleset következményei miatt?
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PETTKÓ NAP MESTERSÉGI BEMUTATÓKKAL

Április 21-én mozgalmas nap volt a bábolnai lovasiskolában, ahol ekkor tartották meg a kikapcsolódásról szóló
Pettkó napot. A tanulást nélkülöző, lazítás jegyében megszervezett nap délelőtti programjain a mesterségeké volt a
főszerep.
Volt itt üveggravírozó, bőrdíszműves, fafaragó és patkoló
kovács mester is, akik valamennyien munkájukat tevékenység közben mutatták be. Ezek a mesterségek nem állnak
messze a lovasságtól, a lótól, tehát a mesterembereket nem
véletlenszerűen választották. Körmendi Csaba igazgató elmondta, az itt tanuló lovasiskolások is szívesen foglalkoznak művészettel, sok köztük a valódi tehetség, ezt a tantermekben látható alkotások is bizonyítják.
A lópatkolás tudománya és mestersége kiemelten nagy
figyelmet kapott. Jére István lópatkoló kovács kezében han-

gosan szólt a szerszám, részletes előadását érdekes anekdotákkal is tarkította.
A nap során lovas motívumokat ábrázoló fafaragványok
is készültek. Az üvegművészet rejtelmeibe az egyik szülő
jóvoltából láthattak bele a lovasiskolások.
A Pettkó nap folytatásában Pettkó-pörköltet főztek és
falatoztak a diákok, többen itt szereztek először konyhai
tapasztalatokat. A főzés minden fázisában helytálltak a tanulók. A tűzoltóság habpartival szórakoztatott, a megjelent
rendőrök nyomrögzítést és ujjlenyomat vételezést, rögzítést
mutattak be a diákoknak.
A folytatásban Loholó elnevezéssel hatfős csapatoknak
összeállított akadályversenybe vonták a diákokat. A vetélkedőben a pedagógusok is részt vettek.

UNGER PATRÍCIA ÉS BOGÁR ALEXANDRA LETTEK A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAI

A bábolnai lovasiskola tanulóinak aktivitását mutatja,
hogy megyei és országos szintű versenyeken is indulnak,
és a legjobbak nemcsak a gyakorlati tárgyakban, hanem
tanulmányi megmérettetésekben is részt vesznek. A szakma kiváló tanulója országos verseny azért fontos a végzős

lovasiskolások számára, mert egy kiváló szerepléssel a tanulók megszerezhetik a szakképesítő vizsgát is, mentesülve az iskolát záró vizsgáktól, tudtuk meg Körmendi Csaba
igazgatótól.
A szakma kiváló tanulója versenyt ebben az esztendőben a lótartó és tenyésztő szakon nem írták ki, de a lovász
szakmát választóknak megszervezték a megmérettetést.
Idén Unger Patrícia és Bogár Alexandra felkészültsége tette
lehetővé, hogy induljanak a versenyen. Patrícia nagyon jó
tanuló, díjugrató szakágban is országos mezőnyben szereplő sportoló.
Alexandra az utolsó esztendőben húzott igazán bele, a
megmérettetésen negyedik helyen végzett, minimális pontszámmal lemaradva a dobogós helyről. A versenyeredmények jól minősítik a lovasiskola oktatóinak, pedagógusainak munkáját. Idén Kiskunfélegyháza adott otthont a
versenynek, Körmendi Csaba előrevetítette: lehetséges,
hogy jövőre Bábolna lehet a házigazdája a nívós szakmai
megmérettetésnek.

RITKA LÁTVÁNYOSSÁG A VÁROS ÚTJAIN
Idén is áthaladt Bábolnán egy túlméretes szállítmány április 11-ére virradó éjszaka. A rekord méretű szállítmánynak
minősülő tartályokat a Nitrogén Zrt. pétfürdői telephelyére
vitték. Az egyedülálló hosszúságú, hat túlsúlyos és túlméretes szállítmányú kamionból és kísérő autókból álló, nagyjából 200 méter hosszú, 7 méter széles és 7 méter magas
konvoj rendőri felvezetéssel indult útjára a gönyűi kikötőből
Pétfürdőre a 81es úton április 10-én. A négy napon utazó
szállítmány a péti Nitrogénművek új üzeméhez való berendezésekből, egyebek mellett abszorpciós tornyokból, hűtőkondenzátorból és előmelegítőből állt. A konvoj Gönyűn,
Nagyszentjánoson, Banán, Bábolnán, Nagyigmándon,
Móron, Székesfehérváron, Iszkaszentgyörgyön, Csóron,
Nádasdladányban, Ősin, Berhidán és Pétfürdőn haladt keresztül. A távközlési kábelek bontása miatt az áram, a vezetékes telefon, internet, és kábel tévé szolgáltatásokban is
kimaradásra kellett számítani több településen is, erről az

adott szolgáltató a megszokott módon tájékoztatta az előfizetőket.
www.btv.hu
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LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY

A házikert öntözéséhez vagy haszonállat tartáshoz szükséges locsolási vízhasználatra eső szennyvízelvezetési díj
mennyiségi korrekció igénybevétele elkülönített mérés nélkül locsolási kedvezmény igénylésével történhet.
Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének
meghatározásánál elkülönített mérés hiányában a házikert
öntözéséhez használt, kizárólag a május 1-jétől szeptember
30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló
ivóvízfogyasztás 10 százalékát elérő vízmennyiség.
Igényjogosultak:
– Szennyvízmérővel, illetve locsolási célú mellékvízmérővel nem rendelkező – házikertes, lakó-, illetve üdülőingatlanok szerinti – lakossági fogyasztók.
– Akinek a szolgáltatói vízbekötésen kívül nincs egyéb
alternatív – saját kút, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége.
A locsolási kedvezmény igénybevételéről bővebb felvilágosítást az ÉDV Zrt. munkatársai tudnak adni (2800 Tatabánya, Sárberek 100. Tel.: 34/311-766)
A kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyomtatvány
az ÉDV Zrt. honlapjáról letölthető vagy a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben beszerezhető.

Gyermekkuckó
Foglalkozásainkra minden szerdán délután 16-tól 17-ig várjuk
a gyermekeket a Könyvtárba.

Programjaink:

Május 18.
A foglalkozáson résztvevők 3D-s kivágóst,
illetve öltöztethető papírbabát készíthetnek.
Május 25.
A gyermekek kollázsképek
és ujjbábok készítését tanulhatják meg.
Június 15-től
a szabadidőközpontban Szeleburdi Szerdákra
várjuk a gyermekeket
Foglalkozásaink ingyenesek, mindenkit
szeretettel várunk!

VÉRADÁS
A Bábolnai Vöröskereszt
216. május 19-én 14-től 18 óráig
véradást szervez
a kisiskola tornatermében
(kereskedő udvarral szembeni bejárat
Kérjük a véradókat, TAJ-számukat hozzák magukkal!
Minden segíteni vágyót szeretettel várunk!
Adj vért, és ments meg 3 életet!
16
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Május 15-én vasárnap
Pünkösdvasárnap

Május 22-én vasárnap

10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.20 rózsafüzér
10.45 szentmise

Szentháromság vasárnapja
Templom búcsú, Nepomuki Szt. János szobor koszorúzása

Május 29-én vasárnap

10.00 rózsafüzér

Úrnapja
10.45 szentmise
Úrnapi körmenet az ácsi katolikus templomnál lesz 9.30 órakor

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 15.
MÁJUS 16.
MÁJUS 22.
MÁJUS 29.
JÚNIUS 5.
JÚNIUS 12.

–
–
–
–
–
–

Pünkösdvasárnap (Úrvacsora)
Pünkösdhétfő (Legátus)
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetősége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁJUS 15. vasárnap 15.00 óra
JÚNIUS 5. 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.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2016. május 30-án hétfőn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné
Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes
gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

MÁJUSI
EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
Május. 17. Az ereink védelmében
- A flavonoidokról
Május 24. A gluténérzékenységről
és laktózérzékenységről
Május 31. Talpmasszázs

BÁBOLNAI FÓRUM

2016. május

HÁROM SZAKÁG RANGOS LOVASVERSENYEI BÁBOLNÁN

Elkezdődött a versenyszezon a Ménesbirtok lovaspályáin. Tavaly a díjugrató szakág rendszeres vendég volt, itt
rendezték meg az országos bajnoki döntőt, mely első alkalommal járt Bábolnán. Bérci Balázs ügyvezető igazgató
az idei év versenyprogramjából kiemelte, hogy ismét Bábolnán bonyolítják le a díjugrató országos bajnoki döntőt, mely
a gazdanapok idejére esik. Ebben a szakágban nemzetközi
megmérettetéssel is jelentkeznek, Pettkó-Szandtner Tibor
emlékverseny elnevezéssel. Természetesen mindemellett a
díjugratók több minősítő versenye is itt zajlik majd. A távlovasok április végén, május elején veszik birtokba Bábolnát
és környékét, a militarys lovasok pedig szezonnyitó minősítőt és országos bajnoki döntőt bonyolítanak itt.
Az április 15-én kezdődött hétvégi napokon sem volt üresen a lovaspálya, hiszen díjugrató országos minősítő versenynek adott otthont. Az év szabadtéri szezonnyitó versenyével a szakág elnöke is elégedett volt, hiszen 1144 lovas
ugrotta az akadályokat reggel héttől sötétedésig. Szotyori
Nagy Kristóf szerint megmérettetéseik egyre magasabb
szintűek, egyre több tehetséges fiatal versenyző választja
a díjugratást, egyre több kiemelkedő teljesítményt látni. A
kategóriák maradtak a régiben, az akadályokat azonban öt
centivel megemelték a tavaly már versenyző sportolóknak,
mely azt szolgálta, hogy a szomszédos országokban megrendezett versenyek minőségét hazánkban is fenntartsák.
A bábolnai lovasok közül a korábbi szokásoknak megfelelően a Ménesbirtokos Szentirmai Péter nevét hallhatták a
nézők legtöbb alkalommal, ő számos versenyszám indulója
volt. Ennek megfelelően sorra gyűjtötte az előkelő helyezéseket: egy második, egy harmadik és két negyedik helyet. Tornyos Fanni, a Kisbábolna Lovas Klub versenyzője
vasárnap érte el legjobb eredményét, egy második helyet
amatőrben, 120 cm-en.
A díjugrató országos minősítő szombati napjának estéjén emléktáblát avattak a Ménesudvarban Babochay
Farkas Sándor lovas szakember emlékére, születésének

századik évfordulója alkalmából. Az avató ceremónián a leszármazottak, és a lovasélet egykori és mai jeles képviselői
is megjelentek. Az ünnepi eseményen Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke méltatta az elismert szakember életútját, majd a család részéről Szotyori Nagy Kristóf,
az ünnepelt unokája szólt az egybegyűltekhez. Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyvezető igazgatója a Babochay által
megélt kétféle történelmi időszakról beszélt.
Babochay Farkas Sándor méneskari tisztként került Bábolnára Pettkó-Szandtner Tibor parancsnoksága idején,
később a komáromi méntelepre helyezték. 1952-ben Dióspusztán tevékenykedett ménesvezetőként. A két időszak
közt a változó történelmi időszakok miatt hányattatott élet
jutott számára. Amellett, hogy kitűnő és elismert lótenyésztő
volt, a lovassportban is kiemelkedő szerepet töltött be. Az ő
nevéhez fűződik a szakiskolák országos versenyének létrehozása. Babochay Farkas Sándor valódi példakép, akinek
élete utat mutathat a lovasvilágban tevékenykedők számára.
hantos

SZEZONNYITÓ MILITARY ORSZÁGOS MINŐSÍTŐ

Április 23-án és 24-én sokrétű lovaglótudást igénylő lovastusa országos minősítő versenynek adott
otthont Bábolna. A military sportág
azokat csalogatja, akik díjlovaglásban, terepversenyen és díjugratásban is jártasak.
A szakág válogatottjának szövetségi
kapitánya, Schaller Gábor lapunk számára elmondta, a szezon első megmérettetése rekordszámú versenyzőt
mozgósított. 118 lovas indult a versenyen, ami a korábbi évekhez képest
közel negyven fős emelkedés. Kiemelte, a bábolnai díjugrató-, és az évek óta

folyamatosan fejlődő, több hektáros
füves tereppályák egyedi minősége
egyre több versenyzőt vonz. A szakág
edzőtáborok szervezésével igyekszik a
lovastusához csábítani az amatőröket,
és az utánpótlás nevelésére is komoly
gondot fordítanak. A kapitány hangsúlyozta, az utóbbi évek ilyen irányú törekvései kezdenek beérni.
Az amatőrök, az utánpótlás korú versenyzők pályája a szezonnyitó megmérettetésen nem volt nagyon nehéz,
ez a kategória jól teljesített. Volt egy
olyan kategória melyet kezdő lovaknak, illetve a nemzetközi kategóriáktól

elmaradó lovaknak hoztak létre. Ezzel
a mezőnnyel is elégedett volt a szövetségi kapitány. A verseny alkalmára egy
nemzetközi szintű pályát is kialakítottak.
Unger Patrícia, a military sportág helyi kiválósága, a bábolnai lovasiskola
végzős növendéke már negyedik versenyét teljesítette. Korábban már volt
első helyezése is, ezúttal két harmadik
helyet sikerült szereznie. Patrícia számára a versenyzés folytatása komoly
cél, elmondása szerint szeretné kipróbálni magát a többi szakági versenyen
is.

A

FUTSAL NB II:
BŐNYIEK SIKERSOROZATA FOLYTATÓDIK
A Testnevelési Egyetem csapatát fogadták a bőnyi futsalosok április 18-án városunk sportcsarnokában. Bőny-Szavill Consulting – TFSE 3:1. Április 25-én ismét élvonalbeli egyetemi csapatot, a Budapesti Műszaki Egyetem gárdáját
fogadták a bőnyi futsalosok. Bőny-Szavill Consulting – BME FC 5:3. A bőnyi gárda idegenben elért eredménye: AC
Villám-Geobusz – Bőny-Szavill Consulting 0:9.
www.btv.hu
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSŐ OSZTÁLY

A FELNŐTTEKNÉL BIZTATÓ EREDMÉNYEK

Szokatlan összeállításban kezdett megyei első osztályú labdarúgócsapatunk a Bana elleni rangadó mérkőzésen április
3-án. Fábián Dávid, Lengyel Dani és Szendi Ádám is a kispadon kapott helyet, a kezdőcsapatban viszont a Valkó ikrek és
Kovács Máté szerepelt az U19-es csapatból. Ez egyértelműen
arra utalt, hogy Birta Gábor támadó szellemben küldte pályára
együttesét, hiszen illett visszavágni az utóbbi két bajnoki vereségért. A mester számítása beigazolódott, a három fiatal játékos meghálálta a bizalmat. Focistáink még az első félidőben
megszerezték a vezetést. A felfutó Valkó Miklós 16 méteres lövése pattant meg egy banai védőn, a labda a hálóban landolt.
A második játékrészben – ahogy az elsőben is – küzdelmes
mezőnyjáték folyt, komolyabb gólhelyzetig egyik gárda sem
jutott. Az 56. percben azonban egy felívelt labdát néztek el
védőink, a banai Hévizi Tamás rajtolt rá a labdára, amit kapusunk felett a hálóba fejelt. Legényeink viszont nagyon akarták
a győzelmet, a mérkőzés irányítása is a kezükben volt. A 75.
percben Kovács Máté kapott remek labdát a kapu előterében,
a fiatal játékos nem hibázott. Szenzációsan sikerült tehát a fiatal játékosok bemutatkozása, a két góllövő mellett Valkó Gergő
szereplését is kiemelte Birta Gábor vezetőedző. Bábolna SE
– Banai KSK 2:1.
Hét közben, április 6-án, szerdán játszotta le bajnoki mérkőzését U19-es labdarúgócsapatunk Bana ellen. Az időpont módosítása mindkét fél számára kedvezővé tette az összeállítást,
hiszen azok a fiatal játékosok, akik vasárnap a felnőtt csapatban szerepeltek, játszhattak az ifiben is. A banaiak az első félidőben meglepően jól játszottak, hatékonyan hiúsították meg
taktikai elképzeléseinket. Ennek megfelelően csupán soványka
egygólos előnnyel vonulhattak öltözőbe focistáink. A második
játékrészre taktikát változtatott Csongrádi Péter edző, melynek
eredményeképpen beindult a hazai gólszüret. Kovács Máté ott
folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, ő kezdte a gólok
gyártását. Aztán összesen négy találattal zárta a találkozót, míg
Valkó Miklós kétszer volt eredményes, közben védelmünk is
kitűnően helytállt. Bábolna SE U19 – Banai KSK U19 6:0.
Az április 10-i fordulóban már visszaállt a rend, mindkét csapatunk Sárisápon vendégszerepelt. U19-esink bravúros, 4:1
arányú győzelmet arattak riválisuk felett, míg a felnőttek gólnélküli döntetlent tudtak kiharcolni a szintén rivális hazaiak ellen.
Április 17-én ismét két fiatalt felsorakoztatva kezdett Esztergom ellen megyei első osztályú labdarúgócsapatunk. Kovács
Máté a csatársort, míg Valkó Gergő a védelmet erősítette Birta
Gábor vezetőedző legnagyobb megelégedésére. A vendégek
meglepetésére együttesünk nagy lendülettel kezdett, aminek
viszonylag gyorsan meg lett az eredménye. A 16. percben a
labda Rózsahegyi Tamás elé került, aki nem tétovázott, a lehetőséget azonnal kihasználva szerezte meg vezető gólunkat.
Az első félidő további része is bábolnai fölénnyel telt, focistá18
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ink kemény iramot diktáltak, de az ellenfél már jobban figyelt
támadóinkra. A második játékrész már enyhébb iramban telt,
a játék is kiegyenlítettebbé vált időnkénti vendégfölénnyel. Az
utolsó negyedóra már az esztergomiaké volt, de erőfeszítéseik
ellenére sem sikerült bevenniük a hazai kaput. Bábolna SE –
FC Esztergom 1:0.
Két azonos tudású csapat találkozott az U19-esek rangadóján. Bábolna a 3., míg Esztergom a 4. helyről várta a mérkőzést, ráadásul azonos pontszámmal. Mindkét gárda játékosain
látszott a feszültség, hiszen a meccs végkimenetele helyezésekbe kerülhetett. Az első félidőben nem bírtak egymással a
csapatok, a döntés a 48. percben Müller Kristóf nevéhez fűződik. A csatárként debütáló fiatal tehetség a kapu torkából küldte a labdát a hálóba. A továbbiak két kitűnő együttes taktikai
küzdelmét hozták, de fiataljaink nem hagytak kétséget afelől,
hogy számukra a dobogós hely megszerzése felé vezető úton
ezt a mérkőzést hozniuk kell. Bábolna SE U19 – FC Esztergom U19 1:0.
Vértesszőlősre látogattak labdarúgóink április 23-án, szombaton. Az első félidőben focistáinknak sikerült meglepniük a
hazaiakat, hiszen 2:0-s bábolnai előnnyel fordulhattak a csapatok. A második játékrészben azonban az ellenfél 3 góljával
szemben egyet sem sikerült szerezni. Az U19-es gárda viszont
gólarányt és helyezést is javított, hiszen 11 találatukra a hazaiak egyel sem tudtak válaszolni, így a 2. helyről várhatják a
folytatást. Vértesszőlősi SE – Bábolna SE 3:2, ifi 0:11.
A Nyergesújfalu együttese ellen mérkőztek megyei első osztályú labdarúgóink május első vasárnapján. A 13. helyről elvágyódó vendégek szerettek volna pontot rabolni, amire minden
esélyük megvolt, miután a 20. percben büntetőt ítélt számukra
a játékvezető. A nyergesi középcsatár biztosan értékesítette a
11-est. Az egyértelműen támadó felállásban játszó és három
ifistát is felsorakoztató bábolnai kezdőcsapat nagy nyomás alá
helyezte ellenfelét. Több ígéretes akció után a 42. perc hozta
meg az egyenlítő gólt. Valkó Miklós a középre adott labdát 11
méterről lőtte a hálóba. A második félidőben is legényeink diktálták a játék ritmusát, végig fölényben játszottak, csak néhány
alkalommal jutottak kapunk elé a vendégek. Az 54. percben
mintaszerű akció végén Jaksa Gábor szerezte meg vezető gólunkat. Birta Gábor edző ezúttal oly módon tudta lebonyolítani
a cseréket, hogy azok frissítően hatottak a játékra. Szóhoz jutott a szintén ifista Csillag Máté is, de Bujáki Bence beállítása
bizonyult a legeredményesebbnek. A csatár többször is gyorsvonatként száguldott át a nyergesi védelmen. A 76. percben
Biczó Balázstól kapott gólpasszt, amit a rövidsarokról értékesített. A lefújás előtt három perccel pedig az ellenféltől kapott
ajándéklabdával indult a kapu felé, és éles szögből vágta azt a
hálóba. Együttesünk ezúttal csapatjátékból és taktikából kitűnőre vizsgázott. Bábolna SE – Nyergesújfalu SE 4:1.
Az U19-es csapat a felnőtteket megelőzően, szerdán, kellemetlenül hűvös, esős időben játszotta bajnoki mérkőzését a
sereghajtó Nyergesújfalu ellen. Együttesünk számára ismét
kitűnő alkalom volt ez ahhoz, hogy a legjobbak a felnőtt csapatban is bemutatkozhassanak vasárnap. De előbb meg kellett
nyerni a könnyűnek ígérkező találkozót. Az első félidőben kitűnő játékot produkáltak legényeink, leiskolázták ellenfelüket.
Kovács Máté és Németh Dávid kettő-kettő, illetve Csillag Máté
egy góljának köszönhetően már 5:0 arányban vezettek. A második játékrészre kissé önelégülten jött ki csapatunk, színvonal
alatti játékuk feltüzelte az ellenfelet. Laza védekezésünk három
gólt eredményezett, de Müller Kristóf és egy Marcinkó Bálint
találattal azért sikerült biztosnak látszó győzelmet aratni. Bábolna SE U19 – Nyergesújfalu SE U19 4:1.
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TEKE NB I: TAVASSZAL GYENGÉBB TELJESÍTMÉNY

,

MINDKÉT CSAPAT AZ ÖTÖDIK HELYEN ZÁRT

A hatodik helyezett Fővárosi Vízművek otthonába látogattak NB I-es tekéseink április első szombatján. A győzelmi reményeket erősítette, hogy visszatért a csapatba Végh
Jácint, aki sokat tapasztalt, remek játékos. Mindössze ő
és Balom Sándor tudott csapatpontot szerezni, a többiek jóval tudásuk alatt dobtak, így ütött fával is jelentősen
alulmaradt együttesünk. Az ifjúsági csapat Burián Dávid
és Jurics Gergő határozott gurításainak köszönhetően
biztosan nyert. Fővárosi Vízművek SK – Bábolna SE 6:2
(3244:3142), ifi 0:4 (984:1011).
Április 9-én tekecsapatunk ismét idegenben, Székesfehérváron játszott. Sajnos most sem tudtak kilábalni a
hullámvölgyből, ezúttal Végh Jácint dobott formán kívül.
A helyette beálló Jurics Gergő már nem tudta megfordítani az utolsó körben elszenvedett hátrányt. Hiába hozták a
többiek csapatpontok alapján döntetlenre a találkozót, a
hazaiak több dobott fára kapott két ponttal nyerték a mérkőzést. A Katona Péter, Jurics Gergő alkotta ifjúsági csapat
viszont határozott győzelmet aratott. Köfém SC – Bábolna
SE 5:3 (3149:3128), ifi 0:4 (828:993).
A bajnokesélyes Szegvár együttesét fogadta NB I-es tekecsapatunk április 23-án a szezon utolsó előtti fordulójában. Sorozatban négy mérkőzést vesztettek már legénye-

ink, igaz ugyan, hogy ebből hármat idegenben.
Utoljára február végén győztek Tiszakécskén, azóta mintha hullámvölgyben lenne a gárda. Skuba
István szakosztályvezető szerint nem feltétlenül
erről van szó, mert esetenként nem dobnak kevés
fát, mindössze az ellenfél teljesít még jobban. A
szegváriak ezúttal listavezetőhöz méltóan kitűnő
formában játszottak és tettek fontos lépést a bajnoki cím megnyeréséhez. Bábolna SE – Szegvári TSE 2:6 (3260:3319), ifi 0:4 (979:1016).
Egerben vendégszerepelt NB I-es tekecsapatunk a bajnoki szezon utolsó mérkőzésén. Szerették volna győzelemmel zárni a küzdelemsorozatot, de nem jártak sikerrel. Mindössze egy
csapatpontot sikerült szerezni, a hazaiak ráadásul még 182 fával többet is dobtak, így a végjáték nem
a várakozásoknak megfelelően sikerült. Az ifjúsági csapat
azonban szépen szerepelt idegenben, Burián Dávid és Katona Péter is hozta meccsét, és 512 fás előnnyel verték ellenfelüket. Vilati Eger SE – Bábolna SE 7:1 (3500:3318),
ifi 0:4 (522:1034).
Mind a felnőttek, mind pedig az ifjúságiak az ötödik helyen fejezték be a bajnokságot. Az őszi szezonban még a
dobogós remények is felmerültek, hiszen újoncként hazai
és idegenbeli győzelmeivel együttesünk meglepte a már
régóta NB I-ben játszó csapatokat. Tavaszra az ellenfelek
javuló teljesítményt mutattak ellenünk, nálunk pedig hullámvölgyek gátolták a sikereket. De így sem lehet ok szégyenkezésre, hiszen tekéseink néhány éve még a ranglétra
alsó régióiban játszottak, innét kapaszkodtak fokról fokra
felfelé, mígnem a hazai tekesport egyik elismert együttesévé váltak. Az ötödik helyezéssel bizonyították, hogy az NB
I-es bajnokság stabil résztvevői. Sokáig az ifjúságiak is dobogóért küzdöttek, de a játékosok sérülése és munkahelyi
elfoglaltságok visszavettek eredményeikből. A bajnokság
végére ismét remek teljesítményt nyújtottak, köszönhetően az ifjúsági válogatott Burián Dávid mögé felzárkózó
Szász Lászlónak, Jurics Gergőnek és Katona Péternek.

BOZSIK PROGRAM: A TEHETSÉGES LABDARÚGÓK FELFEDEZÉSÉÉRT

Idén is folytatódnak a Bozsik
labdarúgó tehetségkutató program rendezvényei. Négy korosztályban folyamatosan zajlanak az
események. Tíz-tíz tornát rendeznek ősszel és tavasszal, illetve télen, sportcsarnokokban is zajlottak események. A tíz szabadtéri
programból hat a 11 és 13, négy
pedig a 7 és 9 éves korosztályban zajlik.
A 7 és 9 évesek bábolnai csoportjának április 17-i rendezvényén Ács, Ászár, Bana, Bábolna, Nagyigmánd és
Tárkány mintegy 90 focista palántája mérkőzött egymás ellen. A 7 évesek – az ovis focisták – kisebb pályákon, négynégy ellen játszottak, míg a nagyobbak már csapatonként
öten álltak fel a kézilabda méretű pályára. A 9 évesek szá-

mára ezúttal technikai feladatot is
beiktattak, melyen az edzéseken
végzett labdavezetéses gyakorlatokat kellett bemutatniuk.
Az apróságok nem az egymás ellen elért eredményért vívták csatáikat – ámbár számukra
minden lőtt gól óriási élménynek
számít -, hanem a csapaton belüli
egyéni teljesítményeket jutalmazták a szervezők. Csongrádi Péter,
a Bozsik program bábolnai csoportjának vezetője nem
győzte feljegyezni kiemelkedő teljesítményt nyújtó tehetségek nevét. Bábolnai részről az U7-es korosztályból Tóth
András teljesítményét emelte ki a program vezetője, az U9esek csoportjából pedig Szalai Péter nyújtott kiemelkedőt
ezen a napon.
www.btv.hu
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NŐI FOCISTÁINK NÉMETORSZÁGI SIKERE

Komárom-Esztergom megyét képviselték Németországban egy nemzetközi ifjúsági találkozón női labdarúgócsapatunk tagjai Csongrádi Péter edző vezetésével március végén.

Az ország nyugati részén, a Hollandiához közel fekvő
Geilenkirchen településre a megyei önkormányzat és a
megyei labdarúgó szövetség támogatásával juthattak el fiataljaink, ahol Románia, Oroszország, Magyarország és a
házigazda Németország fiataljai adtak egymásnak randevút. A találkozón a focié volt a főszerep, de a lányok megismerkedtek más nemzetek szokásaival, sőt, barátságok is
szövődtek a közös beszélgetések alkalmával.
Lányaink Komárom együttesével közösen az ott rendezett focitornán is részt vettek. A hazai bajnokságban ellenfélként szereplő két gárda fúziója olyan jól sikerült, hogy
sikert sikerre halmoztak. Nehéz mérkőzésen 1:0-ra verték
a románokat, majd 10:0-ra az oroszokat, végül a németek elleni gólnélküli döntetlennel zárták a tornát. Fociban
a magyar lányok lettek a legjobbak, így veretlenül nyerték
a kupát.
A megyénket a vegyes csapatban Bábolnáról Szabó
Lotti, Fábián Vivien, Panák Zsófia, Mátyás Kata, Czefernek
Dorka, Csillag Laura és Csongrádi Péter edző képviselték.

BÁBOLNAI LABDARÚGÓK A MEGYEI UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTTAKBAN
Az U16-os és az U19-es megyeválogatott Ajkán, regionális tornán vett részt, ahol megmérkőztek Fejér és
Veszprém megye korosztályos csapataival.
Az U16-os együttest Fenyvesi László és Váczy Dávid vezette, és a küzdelmeket követően végül az első helyen végeztek. A bajnokságot vezető és a dobogón álló csapatokra
építették a keretet, melyben helyet kapott Bábolnáról Marcinkó Bálint is.
Az U19-esek színvonalas tornán vehettek részt Ajkán.
Schöffer Antal edző Tatáról, Bábolnáról, Sárisápról, Lábatlanról és Esztergomból válogatta játékosait, akik a második
helyet csípték el. Ifistáink közül Kaluha Tamás, Valkó Gergő,
Valkó Miklós, Horváth Dominik és Kovács Máté járultak hozzá a megyei sikerekhez.

SZEZONNYITÓ HORGÁSZVERSENY

Nyílt horgászversennyel indította a szezont az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület. A horgászversenynek az időjárás
ezúttal nem kedvezett, ám a hűvös idő ellenére így is 37-en neveztek a környékbeli településekről, de akadtak Tatáról,
Komáromból, Győrből és Budapestről is horgászok. Az április 9-i megmérettetésre a bábolnaiak közül is többen ragadtak botot. Minden versenyző szabadon választhatott a módszerekből, inkább
a finom szereléssel ellátott résztvevők voltak esélyesebbek. A verseny valódi
sporthorgász eseménynek számított, a halakat a pecások nem tarthatták meg.
A szezonnyitó horgászversenyen végül csak kevés résztvevőnek kedvezett
a szerencse. Az első helyet Schindler Tibor szerezte meg 13,68 kg-os teljesítményével. Másodikként végzett Németh Attila 13 kilogrammal, harmadik pedig
11,3 kilogrammos fogással Matykó Ferenc lett.
Május elsején lapzártánkat követően már lebonyolították a hagyományos,
tagok számára kiírt megmérettetést Bábolna Város díjaiért, erről következő
lapszámunkban olvashatnak.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője / Főszerkesztő és fotók: Hantos Péter
A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: PINKER Kft. Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.
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