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Ajándéktraktor Bábolnának
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Március 16-án rendezték meg városunkban a II. Sonkafesztivált. A tavalyi
évben útjára indított rendezvénynek igen nagy sikere van, hiszen Debreceni Tibor fõszervezõ szavait idézve: „A közönség a tavalyihoz képest érezhetõen több.
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a délelõtti fõ program a sonkaverseny volt.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A neves szakemberekbõl álló zsûri több kategóriában - egész- , darabolt- és különleges sonka - hozott
ítéletet. Azt, hogy mi alapján döntöttek Petõ István
mesterszakács, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke a következõképpen foglalta össze: „Elõször az
ember a „szemével eszik”, tehát megnézi a sonkát. Erre beindul az elképzelése, hogy milyen ízt fog érezni,
majd megkóstolja azt. Közben érezzük az illatán keresztül, hogy milyen a füstje, az érlelése a húsnak. Nagyon fontos a sózása.” Hiszen, mint dr. Zsarnóczay
Gabriella, az Országos Húsipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese elmondta, „ezekre a termékekre jellemzõ a
magas sótartalom. A sóval tudjuk tartósítani az élelmiszert. Voltak olyan termékek, amelyeknél egy kicsit túlzásnak éreztem, de ezek biztos, hogy nagyon sokáig eltarthatók lesznek. Voltak olyanok is, amelyeknél jóval
alacsonyabb volt a sótartalom, hiszen a fogyasztók és a
hatóság is egyre jobban elvárja a húsipartól, hogy
csökkentsük a sótartalmat, hiszen ez az egészséges
táplálkozás ismérve. Ez viszont azzal a veszéllyel jár,
hogy kevésbé lesz eltartható a termék. A sonkát nem
nagy mennyiségben fogyasztjuk, tehát az ezzel bevitt
sótartalom nem olyan számottevõ, mint ahogy azt

egyes szakemberek hirdetik.” Petõ úr sajnálatát fejezte ki, hogy a versenyen még nem jelentek meg megfelelõ számban a tradicionális parasztsonkák. Pedig vannak nagyon jól képzett henteseink, akiket arra bíztat,
hogy „vegyék elõ a régi recepteket és csináljanak olyan
sonkákat, amelyek kuriózum számba mennek.” Hogy
mi a jó sonka titka, azt Opoczki Sándor mesterszakács
mesélte el nekünk: „Elõször is függ az állat nemétõl,
korától, hogy mit evett, szabadon vagy bezárva tartották. Az állatok idegesek, ha kis területen élnek.” Végül
az elkészítés módjára nem tért ki, viszont örömét fejezte ki, hogy újra megjelentek a mangalica termékek.
Õ is szívügyének tekinti a hagyományos sonkák készítését, s erre bíztatja a gyártókat. Végül is Debreceni Tibor cége, a Bábolna Hús Kft. egy arany, egy második és
egy harmadik díjat kapott, mely igen szép eredmény.
A délután folyamán a színpadot mûvészeti csoportok és szólisták vették birtokukba. Elõször a Vadvirág
Bábolnai Nyugdíjas Tánc- és Énekcsoport szórakoztatta a közönséget. Õket a Tiamo Moderntánc Csoport követte színvonalas produkciójával, majd a Cseperedõk
Néptánccsoportnak és az õket kísérõ Rojtos Együttesnek tapsolhatott a közönség. A bábolnai elõadók után
harmonikások, hastáncosok, énekesek elõadását te-
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kinthette meg a közönség. A színpad melletti területen
eközben a kézmûvesek és az általános iskola néhány
tanárából álló „csapat” segítségével nemezelhettek, tojást festhettek, különbözõ ajándéktárgyakat készíthettek, a kézmûves technikák fortélyaival ismerkedhettek
meg az érdeklõdõ gyermekek és felnõttek.
„Jövõre találkozunk ugyanitt?” – kérdeztük Debreceni Tibortól. Aki a következõ választ adta: „Ha Önök
itt lesznek, akkor biztos.”
T. S.
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Tisztelt Debreceni Úr! Tisztelt Szervezõk, Rendezõk!
Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Önkormányzat!
Azt gondolom, hogy a sonkafesztivál sikeres
volt! Nem csak a jó idõ miatt, hanem sok idegen
érdeklõdõ kereste fel a rendezvényt, vitte el BÁBOLNA hírét-nevét szerte a megyében, megyén
kívül, sõt az országban is. A kézmûvesek, és a
kulturális programok jól illeszkedtek magához a
rendezvény céljához, és bemutatkozásához, azaz
a sonka, és a húsfeldolgozás mûvészetéhez.
De én, mint örök optimista, a jõvõ évben, a
jövõ évtõl ennél tovább lépnék, és kiszélesíteném, nemzetközivé tenném a rendezvényt! El
tudnám képzelni a felvidéki magyar, szlovák,
erdélyi magyar, burgenlandi magyar, osztrák,
német, bajor, holland, francia, (stb.) sonka, és
húsfeldolgozó vállalkozóit, cégeit is, ha meghívnánk õket, hogy mutassák be ottani termékeiket, specialitásaikat. Kétnapos-hetes rendezvénnyé bõvítve, kiszélesítve, akár konferenciákat, bemutatókat lehetne rendezni,
ahol a különbözõ helyekrõl, országokból érkezõ szakemberek, cégek bemutatkozhatnának, kicserélnék tapasztalataikat, üzleti, gyártási, tartósítási, fûszerezési, higiéniai és sok
egyéb más kérdésben vitathatnák meg az élelmiszeripar, húsipar kérdéseit, és cserélhetnének véleményt.
A bemutatkozó országok
folklór kincseik bemutatásával együtteseket,
táncosokat, elõadókat, kézmûveseket, (faze-

kas, ruhakészítõ, szövõ és egyéb) lehetne
meghívni, így kölcsönösen megismerkedhetnénk egymás kultúrájával, népi hagyományaival, ételeivel és italaival, gazdagítva egymást,
népeinket, embereinket, szakembereinket.
Mindenki nyerne vele. Bábolna idegenforgalmi szempontból mindenképp! De el tudnám
képzelni azt is, hogy bevonnánk testvétvárosainkat, testvértelepüléseinket is, hiszen õk is
több országból tudnának jönni, bemutatkozni, henteseikkel, húsipari, húsfeldolgozó szakembereikkel, cégeikkel, hústermékeikkel, hiszen ott is léteznek ilyenek minden bizonynyal. Õk is be tudnák mutatni áruikat, termékeiket, módszereiket, ezzel is színesítve a kulináris élvezetek iránt érdeklõdõ közönséget,
a látogatókat. A helyi folklórt, táncokat, hagyományaikat szintén bemutathatnák, kézmûveseik kiállíthatnák tárgyaikat, termékeiket, színesítve ezzel is a környékbeli, magyarországi kiállítókkal együtt a palettát. Szemem
elé tudnék képzelni egy új mûvészetek völgyéhez hasonlatos színes forgatagot, kavalkádot,
ahol a magyar és külföldi húsfeldolgozó szakemberek, cégek, testvérvárosaink bemutatkozói, néptáncosai, képzõmûvészei, árusok sokasága tölti meg napokra Bábolnát és környékét, ahol az emberek barátkoznának, ismer-

kednének egymás népeivel, kultúrájával, hagyományaival, ételeivel és italaival. Nagyszerû
többnapos fesztivállá lehetne kiszélesíteni ezt
a remek rendezvényt, amelyben Debreceni
Tibor úr úttörõ kezdeményezését messzemenõen támogathatónak tartom, természetesen
a rendezõk, Polgármesteri Hivatal, Bábolna
önkormányzata további pozitív hozzáállásával
együtt. Jól járnának a helyi, környékbeli vállalkozók is, akik szintén ki tudnának állítani,
szolgáltatásokkal tudnák kiegészíteni a rendezvényt, természetesen tisztes bevételhez
juttatva õket is. Megtelnének éttermeink,
szállodáink, fizetõ vendéglátó helyeink és
egyéb üzleteink is. Megtalálnák számításukat
a kiállítók, vállalkozók, cégek is, hiszen bemutatkozási, értékesítési lehetõségekhez jutnának, mind üzleti, mind kapcsolatépítési-ápolási szempontból és nem utolsó sorban jól járna, a látogató közönség, a vásárló, a Bábolna
és környékbeli emberek többsége is, hiszen
tovább öregbítené, gazdagítaná a tavaszi, húsvét elõtti rendezvény Bábolna hírét-nevét. Ez
most nagyon ráférne a léket kapott, és süllyedõ agrár zászlóshajóra!
Tisztelettel:
Verszai-Franyik Attila

Ajándéktraktor Bábolnának
Március 20-án egy 6 millió
forint értékû New Holland T
3030 típusú kommunális traktort, vagyis speciális kommunális feladatok elvégzésére is
alkalmas munkagépet ajándékozott a bábolnai önkormányzatnak az IKR Zrt. A traktor
kulcsát Szaxon J. Attila az
IKR Zrt. vezérigazgatója Bábolna piacterén adta át dr.
Horváth Klárának, Bábolna
város polgármesterének.
Szaxon J. Attila az IKR Zrt.
vezérigazgatója elmondta,
hogy amikor 35 évvel ezelõtt
Bábolnára került elcsodálkozott az akkor még község státuszban lévõ település rendezettségén, tisztaságán. „Nagy

megtiszteltetésnek éreztem,
hogy itt kezdhettem el dolgozni. Azóta magamévá tettem
ezt a rendet, rendszerességet,
tisztaságot és a polgármester
asszony kérése, amely erre a
gépre vonatkozott, nálunk
természetesen nyitott fülekre
talált, hiszen kötelességünknek érezzük, hogy Bábolna
fejlõdéséhez az IKR Zrt. is
hozzájáruljon.” - mondta el
lapunknak Szaxon J. Attila.
Az ajándékba kapott traktor a szakemberek elmondása
szerint a különbözõ tartozékok hozzácsatolásával alkalmas
gyepkarbantartásra,
hóeltakarításra, vagy utcaseprésre is.

Szaxon J. Attila átadja használatra a traktort Nagy Károly településgazdának
(háttérben Pintér Tibor a traktor vezetõje)

Dr. Horváth Klára polgármester lapunknak elmondta,
hogy Bábolna rendezett képének fenntartásához korábban
külsõ vállalkozókat bízott
meg a város önkormányzata,
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majd a település már saját
berkein belül közmunkásokkal végeztette a parkterületek
és az utcák rendben tartását,
az utcaseprést, a hulladékeltakarítást. A polgármesteraszszony elmondása szerint végül
felmerült az ötlet, hogy egy
megfelelõ munkagép beszerzésével Bábolna önkormányzata teljes egészében önmaga
tudná ellátni a kommunális
feladatokat. A város vezetése
ekkor kereste fel az IKR Zrt.t, azzal a kéréssel, hogy támogassa az elképzelést. Mint azt
már elmondtuk,és nemsokára
látni is fogjuk, a kérés végül
Nagy Attila István
teljesült.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. március 27-én tartott testületi ülésrõl
A márciusi testületi ülés keretében a zárt ülést nem számítva 10
napirendi pontot tárgyalt a bábolnai
képviselõ-testület.
Az elsõ napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekrõl, a lejárt
határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl.
A második napirendi pontban a
Pick-Up Kft. írásban beadott beszámolójával kapcsolatban tettek fel a
képviselõk kérdéseket az ülésen
megjelent Zapletál Zsoltnak, az említett Kft. ügyvezetõ igazgatójának. A
Pick-Up Kft. által beadott anyag
egyébként e havi számunkban külön, teljes egészében is elolvasható.
A harmadik napirendi pontban a
GYÖK beszámolója hangzott el és az
idei évre vonatkozó programtervérõl esett szó. A GYÖK képviseletében
az írásos beszámolót a helyszínen
megjelenõ Lengyel Dániel GYÖK
polgármester egészítette ki néhány
mondatban.
A negyedik napirendi pontban a
2008. évi közbeszerzési terv került
elfogadásra, azonban jegyezzük meg,
hogy ez valóban csak tervezet, hiszen
az iskola és az egészségügyi központ
épületére kiírt pályázatok elbírálásától függ a közbeszerzési pályázatok
kiírása, vagy azok elvetése.
Az ötödik napirendi pontban a
Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. alapító okiratában történõ kisebb technikai jellegû módosításokat szavaztak meg Bábolna képviselõi.
A hatodik napirendi pontban kihirdetésre került az öt évente kötelezõ jelleggel kiírandó intézményvezetõi pályázat, amely a Bábolnai
Szociális Gondozási Központ vezetõi
tisztségére vonatkozik.
A hetedik napirendi pontban
szintén intézményvezetõi állásra ki-

írt pályázatot tett közzé a képviselõtestület. Itt a Bábolna Televízió Kht.
vezetõi és a havonta megjelenõ Bábolnai Fórum fõszerkesztõi tisztségére kiírt pályázatot tette közzé a
képviselõ-testület.
A nyolcadik napirendi pontban
az étkezési térítési díjak felülvizsgálata történt meg három intézmény a
bábolnai bölcsõde-, óvoda-, és az
általános iskola kapcsán. Ezekben
az intézményekben körülbelül
10%-kal fog változni az étkezési térítési díjak mértéke.
A kilencedik napirendi pontban
a Bábolnán mûködõ egészségügyi
alapellátással és a gyógyszertár mûködésével kapcsolatos problémákat
próbálta megvitatni a testület. A
képviselõ-testületei ülésre meghívõt
kapott Dr. Jankó Miklós Jenõ, Dr.
Fatán István háziorvosok és Lõrikné
Nemes Mária a helyi gyógyszertárat
mûködtetõ Capsula Bt. vezetõje. Az
ülésen azonban csak Dr. Jankó Miklós bábolnai háziorvos jelent meg.
Dr. Fatán István nem jelezte a távolmaradás okát, míg Lõrikné Nemes
Mária munkatársai a képviselõ-testületi ülés utáni napon jelezték,
hogy a gyógyszertár vezetõje korházi kezelése miatt maradt távol a 29.ei önkormányzati üléstõl. Mivel a
képviselõ-testület kérdéseire és felvetéseire csak Dr. Jankó Miklós tudott válaszolni, ezért az üggyel kapcsolatban salamoni döntés született. A bábolnai képviselõk úgy döntöttek, hogy a kiegyensúlyozottság
szabályait követve ezen az ülésen
arról szavaz, hogy a 29-ei képviselõtestületi ülés jegyzõkönyvét mind a
három félnek kipostázza, majd a
Bábolnán szerintük fellelhetõ
egészségügyi alapellátással és a
gyógyszertárral kapcsolatos problémák tárgyalását egy következõ ülésre halasztja el. A testület akkorra

LOMTALANÍTÁS
2008. május 5-én (hétfõn)
a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
AZ ÉVI EGY ALKALOMMAL ESEDÉKES
LOMTALANÍTÁST VÉGZI.
Kérjük a lakosságot, hogy gallyakat, nyesedéket,
gépjármû gumit, elektronikai és veszélyes hulladékot
ne rakjanak ki,
mert azt a szolgáltató nem szállítja el.

már mind a három most meghívott
fél jelenlétére számít.
Az egyebek napirendi pontban
több téma is tárgyalásra került. Elsõként úgy szavazott a képviselõtestület, hogy egy a tavalyi Kukorica
Fesztiválra elnyert, de fel nem használt 500 ezer forintos pályázati öszszegrõl lemond.

Szintén ugyanebben a napirendi
pontban a képviselõ-testület hozzájárulását adta, hogy Dr. Horváth
Klára polgármesterasszony a Bábolna Shagya Alapítvány kuratóriumi
elnöki tisztét betöltse.
Ezt követõen zárt ülés keretében
fellebbezést bírált el a képviselõ-tesNagy Attila István
tület.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki a
BÁBOLNA SZOCIÁLIS GONDOZÁSI
KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
Vezetõi megbízás idõtartama:
– Határozott idejû, a kinevezéstõl számított 5 év
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
– Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetõi irányítása
Illetmény és juttatások:
– Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 19992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott szakirányú felsofokú végzettség.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
– Legalább 5 éves szakmai tapasztalat szociális ellátás
területén.
A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti
okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges)
– Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely
a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseken alapul.
– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-001-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani dr.
Horváth Klára polgármesternek címezve
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A pályázati eljárás
lefolytatása, az elbírálás a pályázat benyújtási határidejét
követo 60 napon belül történik a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.)
Kormányrendelete alapján.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Szociális Közlöny
– www.babolna.hu
– Mindkét megyei napilapban
– Bábolnai Fórumban
– BTV képújságában
– www.kozigallas.gov.hu
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Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki a
BÁBOLNA TELEVÍZIÓ KHT. ÜGYVEZETÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

pályázatot ír ki a
BÁBOLNA FÓRUM FÕSZERKESZTÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Vezetõi megbízás idõtartama:
– Határozott idejû, a kinevezéstõl számított 5 év
(2008. július 1. – 2013. június 30.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
– A Bábolna Televízió Kht. tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irányítása
Illetmény és juttatások:
– Megegyezés szerint
Pályázati feltételek:
– Minimum érettségi
– Médiában szerzett gyakorlat
– Szerkesztõi elképzelések
– Számítógép felhasználói szintû ismerete
– Jó kommunikációs készség
A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti
okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges)
– Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely
a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseken alapul.
– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-001-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani
dr. Horváth Klára polgármesternek címezve
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A pályázati
eljárás lefolytatása, az elbírálás a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül történik.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.babolna.hu
– Mindkét megyei napilapban
– Bábolnai Fórumban
– BTV képújságában

Vezetõi megbízás idõtartama:
– Határozott idejû, a kinevezéstõl számított 5 év
(2008. május 1. – 2013. április 30.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
– A Bábolna Fórum fõszerkesztõi tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetõi ellátása
Illetmény és juttatások:
– Megegyezés szerint
Pályázati feltételek:
– Minimum érettségi
– Médiában szerzett gyakorlat
– Szerkesztõi elképzelések
– Számítógép felhasználói szintû ismerete
– Jó kommunikációs készség
A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot.
– Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti
okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges)
– Fõszerkesztõi tevékenységgel kapcsolatos szakmai
elképzelések vázlatos kivonatát.
– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-001-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani
dr. Horváth Klára polgármesternek címezve
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). A pályázati
eljárás lefolytatása, az elbírálás a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül történik.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.babolna.hu
– Mindkét megyei napilapban
– Bábolnai Fórumban
– BTV képújságában

Tájékoztató a 2008. március 9-én lezajlott népszavazásról
A népszavazás napján Bábolnán
3006 szavazásra jogosult állampolgár
volt nyilvántartva a 4 szavazókörben.
Közülük 1220-an jelentek meg a nap
folyamán voksolni, ami 40,58 %-os
részvételt jelent.
Az egyes kérdések kapcsán az
alábbi eredmények születtek:
I. Kórházi napidíj:
IGEN:
959 szavazat 79,32 %
NEM:
250 szavazat 20,68 %
II. Vizitdíj
IGEN:
939 szavazat 77,6 %
NEM:
271 szavazat 22,4 %
III. Tandíj
IGEN:
947 szavazat 78,9 %
NEM:
253 szavazat 21,9 %

Az összesen leadott 3660 szavazólapból 41 rontottat találtak a szavazatszámláló bizottságok, ami 1,12 %-os
arányt jelent.
A közremûködõ apparátus törvényesen, szakszerûen és rendkívül hatékonyan mûködött a népszavazás lebonyolításának valamennyi munkafázisában. A választópolgárok költözéssel járó lakcímadat változásának
kezelése a névjegyzék vezetése, az igazolások kiadása nem okozott problémát. Összegezve elmondható, hogy az
országos népszavazás lebonyolítása
Bábolna városában problémamentes
volt.
Bábolna, 2008. március 20.
Kocsis Gábor s.k.
aljegyzõ

BÁBOLNAI FÓRUM

6. oldal

2008. április

Pick-Up Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/B.
Tel/Fax.: 34/342-888

A kábeltelevízió szolgáltatásunkról
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatómban összefoglalom Bábolna város területén társaságunk
kábeltelevízió szolgáltatási tevékenységét, a szolgáltatásban 2008. január
hónaptól bevezetett változásokat és ez évi terveinkrõl is tájékoztatást adok.
A szolgáltatási tevékenységünk és a 2008. január 1-jével bevezetésre került változások:
Társaságunk 2007. évben is folyamatosan jó minõségû szolgáltatást biztosított a város területén, és több, igen kedvezõ feltételt biztosító bekötési
ajánlattal könnyítette meg az új belépõknek a szolgáltatáshoz való csatlakozás lehetõségét.
Akciós bekötési ajánlatainkat többen kedvezõnek ítélték meg, és ezért az
akció keretében csatlakoztak fõként Kábelnet Internet szolgáltatásunkhoz.
2007. év õszén bekerült a szolgáltatás Bõvített program csomagjába az
Eurosport 2 és az Echo TV csatorna. Mindkét csatorna tovább közvetítésével elõfizetõi igényeknek tettünk eleget. 2008 januártól további csatornákkal nem bõvült a kínálat, azonban az árak változása még a közel 8%-os inflációnál is lényegesen kisebb mértékû volt, ezért az áremelés az új csatornák költségét sem tartalmazhatta.
2008. január 1-jétõl az árak az alábbiak szerint változtak:
Programcsomag neve:
2007-es díj
Minimum
1550,Alap
2880,Bõvített
4330,Bõvített Plusz (bõvített +64 kbps internet)

2008-as díj
1580,2980,4480,4990,-

2007. év végi karácsonyi bekötési akciónkkal egyidõben bevezetésre került egy kombinált programcsomag Bõvített Plusz néven, amely a Bõvített
programcsomagot és egy 64 kbps sebességû (de korlátlan letöltést biztosító) kábelnet Internet hozzáférést tartalmaz igen kedvezõ (510,- Ft) plusz
költséggel. Ezt a csomagunkat elsõsorban azok számára vezettük be, akik
fõként levelezésre vagy esetleg böngészésre használják az Internetet, és
megelégednek az alacsony sebességgel, mert nem tudnának drágább csomagra elõfizetni vagy a drágább csomagokkal együtt járó nagyobb sebességet nem igénylik.
Természetesen megmaradtak a korábbi Internet csomagjaink is, sõt a leés feltöltési sebességek is jelentõsen megnövelésre kerültek az év folyamán,
mely nem jelentett áremelkedést. Pl.: az 1 Mbps -> 1,5 Mbps-ra, a 3 Mbps
-> 6Mbps-ra változott, ha csak a letöltési sebességeket nézzük.
Az Internet csomagok ára 2008. évtõl sem változott.
2008. éves tervek, fejlesztések:
Terveink szerint ez évben összekapcsolásra kerülnek hálózataink a komáromi központunkkal optikai hálózaton keresztül, mely fejlesztés több lehetõséget fog biztosítani a szolgáltatások indításában. Várhatóan erre a nyár
folyamán sor kerül és ezt követõen Bábolna városban is tudjuk majd biztosítani - az addig továbbfejlesztésre kerülõ - Digitális TV szolgáltatásaink és a
jelenleg teszt idõszakát élõ kábeltelevízió hálózaton mûködõ VoIP technológiát használó nyilvános Telefon szolgáltatásunkat, melyen keresztül kábeltelevízió elõfizetõink hálózaton belül díjmentesen, azaz 0,- Ft forgalmi díjért beszélgethetnek.
A hálózatok összekapcsolásának más pozitív hatása is lesz elsõsorban
meglévõ szolgáltatásainkra, mert a központi fõállomásunk felügyelete
mondhatni állandó, ezért az egyes mûsorok közvetítésének megszakadásáról vagy az egyes mûsorok vételét biztosító digitális vevõk lefagyásáról is
elõbb, nem csak az elõfizetõi bejelentések esetén szerzünk tudomást, mint
jelenleg, és a beavatkozás, javítás ideje is ezért jelentõsen lerövidülhet.
További változás lesz, hogy az analóg csatornák száma némileg megnõ.
Azonban az összekapcsolástól függetlenül várhatóan 2008. április 1-jétõl a
Viasat új csatornájával, a TV 6 csatornával fog bõvülni az Alap és Bõvített
programcsomag szolgáltatása.
Komárom, 2008. március 17.
Tisztelettel:
Zapletál Zsolt
ügyvezetõ
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A Föld Napja alkalmából

országos szemétgyûjtõ akció
A Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és
Információs Kht. a tavalyi évhez hasonlóan idén is megszervezi
a Föld Napja alkalmából országos szemétgyûjtõ akcióját. A tavalyi Föld napi akció rendkívül eredményes volt, két alkalommal több mint hatvanezren gyûjtötték a szemetet.
Sajnálatos tény azonban, hogy ezen a kezdeményezések ellenére is a közutak melletti területek, lakott külterületi puszták
különös célpontjai a szemetelõknek, valamint az illegális hulladék elhelyezésének.

2008. április 22-én (kedden) 8-14 óra között
Bábolna város Önkormányzata várja mindazokat a környezetükért tenni akaró embereket, akiknek fontos, hogy lakókörnyezetünk tisztább legyen.
A Magyar Közút Kht. minden résztvevõ számára térítésmentesen biztosítja a kesztyût, láthatósági mellényt és a szemétgyûjtõ zsákokat.
Mindannyiunk felelõssége, hogy milyen környezetben élünk
ma, és milyen környezetet örökölnek tõlünk utódaink.
A településhez tartozó külterületi lakott pusztákon különös
gondot jelent a hulladék illegális lerakása, valamint a lakók általi szemetelés.
Kérjük, hogy a fenti napon saját lakókörnyezetük érdekében
vegyenek részt a szemétgyûjtési akcióban.
Bábolna Város Önkormányzata április 22-én reggel 8 órára
az egészségügyi központ parkolójába várja mindazokat, akik
tevékenyen részt szeretnének venni az akcióban. Kérjük, minél
többen jöjjenek el, hogy környezetünket tisztábbá, szebbé varázsoljuk!
Köszönjük segítségüket.
Tisztelettel: dr. Horváth Klára
polgármester
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Kirándulás a mesék birodalmába
Óvodánkban ötödik éve szervezem az érdeklõdõ gyerekek
számára a Meseszakkört. Ezeken a délutánokon heti egy órában mesékkel ismerkedünk, sok
képesség, -készségfejlesztõ játékot játszunk. Néhány mesét saját örömünkre eldramatizálunk.
Ilyenkor közösen megbeszéljük
a szereposztást, a helyszíneket,
közösen ,,rendezzük’’ a mesét.
Szerettem volna megmutatni a
gyerekeknek, hogyan rendezik
az igazi mesejátékot, hogyan
próbálnak a színészek, ezért segítséget kértem Csobod Esztertõl, a gyõri Vaskakas Bábszínház munkatársától. A próba
megtekintésére március 11-én
került sor.
Kirándulásunkra a gyerekekkel, szülõkkel együtt izgalommal készültünk. Vonattal terveztük az utazást, ezért a szülõk
segítségével autókkal mentünk
az ácsi vasútállomásra. A gyerekek érdeklõdve, örömmel figyeltek meg minden látnivalót.
Végre meghallottuk a hangosbemondót, ami a vonatunk érkezését jelezte. Kíváncsian
szálltunk fel a modern vonatra.
A gyerekek mindent megnéztek, majd kényelmesen elhelyezkedtek, és falatozni kezdtek. Közben figyelték a tájat, az
állomásokat.
Gyõrben, a vasútállomáson
csodálkozva látták, mennyivel
nagyobb, mint az ácsi, mennyi
ember száll le a vonatról, megfigyelték a várakozó szerelvényeket. A Bábszínház nincs messze
az állomástól, így gyalog mentünk oda. Megnéztük a Városházát, láttuk a nagy forgalmat, a
jelzõlámpákat, átmentünk a

négysávos fõúton. Örömmel
vették észre az ismerõs környéket, hiszen elõadáson már többször jártunk itt, a Vaskakas
Bábszínházban.
Csobod Eszter várt bennünket, röviden elmondta, hogy
most nem elõadást látunk, hanem egy próbát. A színészek, és
a rendezõ, Kocsis Rozi szeretettel fogadták a gyerekeket. A
szünetben Rozi elmesélte, hogyan készülnek az elõadások,
mi mindenre van szükség. Például kellékekre, világosításra,
hangosításra, bábokra, és persze a legfontosabbra, a színészekre. Összehasonlította a mi
ünnepi készülõdéseinkkel. Elmondta, hogy amit most látunk
az titok, mert ilyet senki más
nem láthat, csak mi. A gyerekekre olyan hatással voltak
ezek a szavak, hogy késõbb
többségük valóban titokként
kezelte az ott látottakat, még a
szüleiknek sem mondták el.
A próbán a gyerekek nagy
érdeklõdéssel figyelték a színészek játékát. A Kakasviadal címû elõadás próbáját láttuk. A
gyerekek megtapasztalhatták a
rendezõ és a színészek együttes
munkáját. Többször megálltak,
megbeszélték az egyes jeleneteket, hogyan képzelte el a rendezõ, a színészek hogyan tudják
azt megjeleníteni. Ugyanígy
instrukciót adott Rozi a hangosítónak, világosítónak is.
A gyerekek élvezettel figyelték az ,,elõadást’’, hiszen tele
volt humoros, izgalmas jelenetekkel. A rendezõ ebben a darabban két mesét dolgozott fel:
A kakas és a pipe, valamint a
Kiskakas gyémánt félkrajcárja.

A szünetben Eszter megmutatta a gyerekeknek a kulisszák
mögötti titkokat: a színpadot,
kellékeket, bábokat, melyeket
kezükbe vehettek, fejükre tehették a kalapot, elhúzhatták a
függönyt. Lassan folytatódott a
próba, és mi megköszöntük Kocsis Rozinak, a színészeknek a
felejthetetlen élményt, a sok
szeretetet, mellyel fogadtak
bennünket. A gyerekek átadták
rajzaikat, melyeken óvodánkat
ábrázolták. Õk is kaptak ajándékot: rövid ismertetõket néhány mesejátékról. A viszontlátás örömével búcsúztunk el vendéglátóinktól.
Ezután egy kis játékra siettünk a Vasas Mûvelõdési Központban mûködõ játszóházba,
ahol kedvükre mozoghattak,
játszhattak a gyerekek. Természetesen még mindig nem fáradtak el, de indulni kellett a
vasútállomásra, mert indult a
vonatunk. Újból élvezhették a
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vonatozás örömeit, elfogyaszthatták maradék elemózsiájukat. Kirándulásunk végén élményekben gazdagon szállhattunk
be ismét az autókba, és indulhattunk haza.
Azt gondolom ez a kirándulás kellemes, felejthetetlen élményt nyújtott mindnyájunknak, hiszen vonatozhattunk,
megismerhettük a mesejátékok
születésének titkait, együtt tölthettünk pár kellemes órát az
óvodán kívüli világban.
A gyerekek nevében szeretném megköszönni a szülõk segítségét a szervezésben, Csobod
Eszternek, a kapcsolat létrejöttéhez nyújtott segítségét, és külön köszönjük Kocsis Rozi rendezõnek, a színészeknek meleg
szeretetét, ahogy fogadtak bennünket. Munkájukhoz sok sikert, örömteli játékot kívánok.
Baráth Gáborné
óvónõ
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Találkozó az óvodában
Az idei tavaszi szünetben is
visszahívtam óvodánkba a volt
Méhecskés (Sárga) csoportos
ovisainkat az iskola alsó tagozatából (találkozóra): játszani, beszélgetni.
A találkozó szokás szerint
megint nagyon vidáman telt
el. Sokat beszélgettünk, elmesélték (régi) óvodás élményeiket, keresték a régi játékokat.
Örömmel tapasztaltam, hogy
a régi barátságok még mindig
tartanak. Szívesen beszéltek
saját magukról, bátrabbak,
határozottabbak lettek. Emlékeztek még ovis dalokra, körjátékokra, melyeket a fiúk is
örömmel játszottak el.
Játszottunk újabb mozgá-

sos fejlesztõ játékokat is melyek nagy sikert arattak, bár
volt köztük olyan is, ami jól elfárasztott bennünket. Pihenésképpen süteményt ettünk,
teáztunk. Megnéztük óvodánk fényképalbumát is,
melyben felfedezték saját, illetve osztálytársaik fényképeit
is. Ebben az albumban találhatók olyan fényképek is, melyek az ötvenes években készültek. Boldogan keresték
meg a gyerekek szüleik, keresztszüleik fényképét.
A pihenõ után még jutott
idõnk az udvari játékra is,
ahol fociztak, labdáztak, versenyjátékokat játszottunk. A
legnagyobbak (negyedikesek)

estig maradtak volna, és jövõre is szívesen eljönnének. Ha
kedvük van, mi visszavárjuk
õket.
Azt gondolom, ezek a gyerekek késõbb is szeretettel
emlékeznek majd óvodás éveikre, nem fogják rongálni a

játszóterek játékait, és ha
majd felnõttek lesznek, gyermekeiket nem félelemmel,
hanem örömmel hozzák óvodánkba.
Baráth Gáborné
óvónõ

Hogyan készíthetjük fel gyermekeinket a bölcsõdei életre
Ezzel az írással tájékoztatni szeretnénk a kisgyermekes szülõket még a beíratás elõtt arról, hogyan könnyíthetik
meg gyermekük beilleszkedését a bölcsõdei környezetbe.
Egyértelmû, hogy a gyermek természetes környezete a család. Ez jelenti számára a biztonságot, a szülõk – mindenekelõtt az édesanya – állandó jelenlétével,
és itt szerzi az õ közvetítésével az elsõ ismereteket. A családi lékkör adja személyisége kialakulására a döntõ benyomásokat – legyen az jó vagy rossz irányú -,
mivel lényegében annak gondozási és
szoktatási tevékenységében van „ elrejtve” a nevelés módszere.
Napjaink családja azonban számos változáson ment keresztül, mely megváltoztatta a gyermek gondozásának körülményeit is.
Tudomásul kell vennünk, hogy sok
esetben az édesanya már a gyes lejárta
elõtt újra dolgozni megy, így megszakad
az õ szeretõ gondoskodásának állandósága. Feladatát meg kell osztania másokkal, legtöbbször a bölcsõdével. A bölcsõdébe felvett gyermek naponta egy idõre
elválik a számára biztonságot jelentõ
édesanyától. Új környezetben idegen arcokat lát, új napirend ritmusához kell alkalmazkodnia. Mindez természetesen a
gyermek számára különbözõ mértékû
megrázkódtatást jelent.
Ugyanígy a szülõnek is probléma az elválás, hisz tudják, hogy gyermeküknek
milyen nehéz az új környezetben lennie.
Mindkettõjük szinte naponta újra és újra
nehezen heverik ki ezt az elválást. Amikor viszont a kisgyermek már megszokta

új környezetét, megszerette az anyát pótló gondozónõjét, a szülõkben is felmerül
az érzés, hogy meg kell osztania gyermeke ragaszkodását.
A problémák halmozottan jelentkeznek, és a beilleszkedést nehezítik, ha a
gyermek otthoni más szokásaival szemben áll a bölcsõde szabályos napirendje.
A gyermek érdeke tehát, hogy a család
és a bölcsõdei életmód közötti összhangot még felvétel elõtt igyekezzünk megteremteni. Ezért fontos, hogy a szülõ
megismerje a bölcsõde „belsõ” életet,
táplálási és egyéb gondozási ( pihenés, játék, higiénés körülményeit stb.) nevelési
módszereit. Elsõ teendõ, hogy beiratkozáskor a bölcsõdevezetõvel vagy a gyermek leendõ gondozónõjével beszélgessen el a szülõ gyermeke otthoni napirendjérõl, táplálási módjáról, alvásáról és
egyéb szokásairól. Ugyanakkor ismertetik a bölcsõde napirendjét, gondozásitáplálási rendszerét. Felvilágosítják a
szülõt a bölcsõdei rend otthoni megközelítésének fontosságáról.
Fontos szerepe van a védõnõnek ebben a dologban, mivel a szülõk a bölcsõdei elhelyezéssel kapcsolatos döntésük
elõtt rendszerint kikérik az õ tanácsát is.
Így a védõnõnek lehetõsége van, helyes
tanácsai révén már jóval a bölcsõdei elhelyezés elõtt mintegy „elõkészíteni” az
otthoni és a bölcsõdei gondozási forma
közötti összhang megteremtését, ezzel is
segíteni a beilleszkedéssel járó problémák feloldását.
A gyermekek beilleszkedését segíti,
megkönnyíti az anyával történõ fokozatos beszoktatás módszere. Ennek lényege

BÁBOLNAI FÓRUM

az, hogy a gyermek az anyával (vagy apával esetleg nagyszülõvel) egyre több ideig
( elsõ nap 1, majd emelkedõen 1-1 órával
hosszabb ideig) marad a bölcsõdében. A
beszoktatás során a gyermekkel mindig
egyazon gondozónõ foglalkozik õ lesz a
gyermek „saját gondozónõje”. Általában
a beszoktatás 4-5. napján kínáljuk meg
gyermeket táplálékkal és úgy a helyes, ha
ezt eleinte az édesanya nyújtja számára.
A 4-5. napon engedjük ki az anyát elõször 1 órára a csoportból, majd ezt az
idõt napmind-nap fokozatosan növeljük.
Körülbelül kétheti „beszoktatás” után
tölti teljes bölcsõdei idejét az intézményben az édesanyja nélkül.
Természetesen ez az idõ nem jelenti
még a teljes alkalmazkodás megtörténtét!
Legfontosabb – a kisgyermek gondozásánál mindenkor – az újra való átállás
kapcsán, a rendszeresség és fokozatosság
betartása, hogy egyszerre minél kevesebb
új esetleg kellemetlen behatás érje a
gyermeket.
Ne feledjük, hogy a bölcsõdébe járó
kisgyermek a családi környezet szeretetét
még fokozottabban igényli, ezért fontos,
hogy a szülõk a bölcsõde után minél több
idõt töltsenek el gyermekükkel. Hét végén egész nap érezze a gyermek közelségüket, szem elõtt tartva, hogy a bölcsõdében kialakított napirendet igyekezzenek
otthon is betartani számára.
Lényeg, hogy a családi környezetet
érezze mindenkori otthonának.
Martonosiné Hegegy Mária
bölcsõdevezetõ
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Véradó ünnep
A véradás napjainkban is
igen fontos dolog, hiszen a baleseteknél, mûtéteknél, különbözõ betegségeknél sokszor elkerülhetetlen a vérkészítmények használata.
Mint minden évben, idén is
az Aranypatkó étteremben köszöntötték a bábolnai véradókat. Amint azt dr. Bercsényi
Cecília, a Tatabányai Véradóállomás igazgatója elmondta,
„Komárom-Esztergom megye
nagyon jó megye véradás szempontjából. Míg az országos átlag szerint a lakosság 5%-a, Budapesten 2-3%-a, addig itt közel 6%-a vesz részt rendszeresen a véradásokon.” Sajnos már

nagyon kevés munkáltató engedi el a dolgozóit vért adni, bár
Morovicz Józsefné, a Bábolnai
Vöröskereszt titkára elmondása szerint településünkön egyre
több cégvezetõ járul hozzá,
hogy dolgozóik elmehessenek a
véradásra.
Az ünnepség keretében köszöntõket hallhattunk, valamint a Vadvirág Bábolnai
Nyugdíjas Tánc- és Énekcsoport és a Cseperedõk Néptánccsoport elõadását tekinthették
meg a résztvevõk. Az ízletes
vacsora elõtt elismeréseket,
ajándékokat adtak át, többek
között Tóth Gábor hetvenszeres véradónak is.

A szakemberek bíznak abban, hogy a fiatalabb korosztályból is minél többen jönnek a
közeljövõben vért adni. A legutóbbi bábolnai véradáson már

Nõnapi mulatság
Az idén március 8., a nemzetközi nõnap éppen szombati
napra esett. Így a Bábolnán
már szokásos nõnapi mulatságot az ünnep napján rendezték meg a Szabadidõközpont-

ban. A program elején Cseh
László önkormányzati képviselõ köszöntötte a hölgyeket.
Többek között elmondta,
hogy „Magyarországon 1914
óta van hivatalosan nemzetközi nõnap.” Majd a következõ
idézettel folytatta: „Asszonyok, gyönge nõk mikor észre
sem veszitek otthon, az utcán,
a munkában, vagy amikor
megálltok sóváran egy kirakat
elõtt. Hányszor elnéztelek titeket és olykor gondolatban
minden férfi nevében meghajlok elõttetek.” Ezután egy-egy
szál virággal köszöntötte polgármester asszonyunkat, majd
a jelenlévõ legfiatalabb és legidõsebb hölgyet. A programot
a Tiamo Modern Tánccsoport
folytatta színvonalas mûsorával. Õket Solymos Tóni követte a színpadon, aki régmúlt
idõk slágereivel szórakoztatta
a közönséget.
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5 fõ volt, aki 18 éves. Bízunk abban, hogy kortársaik is kedvet
kapnak ehhez a nemes cselekedethez, s legközelebb még többen lesznek.
T. S.
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Húsvétváró ovisok
A húsvétot megelõzõ héten a Bábolnai Óvodában is
nagy örömmel készültek az

óvodások az ünnepekre.
Várták a nyuszit. Ott jártunkkor énekkel és mondó-

kával rukkoltak elõ, majd a
fiúk verseket mondva öntözték meg a csoport lánykáit
egy kis kölnivel. Az óvodás
lányok nagy örömmel fogadták a locsolást és a régi nép-

szokáshoz híven ajándékkal
kedveskedtek locsolóiknak.
Így aztán ki piros tojást, ki
csokit kapott, de senki sem
maradt szárazon, vagy ajándék nélkül.

Húsvét az arborétumban
Húsvét szombatján a Ménesbirtok
Kft. munkatársai ismét az arborétumba
invitálták a gyermekeket és szüleiket.
Sajnos az idõjárás nem kedvezett a szabadtérre tervezett programoknak, de
végül is az esõ elállt és akik kitartottak,
kellemesen töltötték az idõt a szabadban. Volt tojás keresés, gurítás, törés,
akadályfutás. Mindez vetélkedõ formá-

jában, ahol minden “versenyszám”
után díjakat vehettek át a legügyesebbek, de a többiek sem maradtak ajándékok nélkül. A vetélkedõk mellett lehetett lovagolni is, valamint reggeltõl
készült a finom paprikás krumpli, melyet nagy étvágyal fogyasztott el a megéhezett gyermeksereg.
T. S.

Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny
Február 22-én Komáromban került
megrendezésre a verseny megyei fordulója. Egy-egy évfolyamon résztvevõk
száma idén is 250-350 fõ között mozgott.
A népes mezõnyben iskolánk legjobb teljesítményt nyújtó tanulói:
4. évfolyam
54. hely Bakulár Márk 4/a
69. hely Patkó Eszter4/a
80. hely Németh Noémi
6. évfolyam
40. hely Szász Márton 6/a
60. hely Kovács Zsófia
7. évfolyam
18. hely Molnár Kitti 7/a
62. hely Mészáros Nóra7/a
79. hely Pertl Gergõ

4/b

8. évfolyam
23. hely Bodányi Anett

A többiek tisztes helytállással a középmezõnyben végeztek:
Suhayda Viola, Kráz Barnabás, Pál
Petra, Suhayda Anna, Pillér Bíborka,
Kovács Dorottya, Popovics György,
Agócs Noémi, Tóth Zita.
Az iskolák közötti csapatverseny
eredményei:
évfolyam

helyezés

induló iskolák
száma

16.
13.
9.
14.

36
38
31
29

6/c

7/a

8/b

4.
6.
7.
8.
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Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi
Verseny
Tanulóink egyre több területen mérik
össze tudásukat más iskolákba járó társaikéval. Ebben a tanévben elsõ alkalommal számítástechnika versenyre is
neveztünk, és rögtön szép siker született.
Szász Márton 6/a osztályos tanulónk
bejutott az Esztergomban megrendezett
megyei döntõbe. Kiváló teljesítménnyel
az 5-6. osztályos korcsoportban 1.
helyezést ért el, így a versenyt április 19én, Budapesten, az országos döntõn folytathatja.
Kassai Éva
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Április 11., a költészet napja
1905. április 11-én született
tragikus sorsú költõnk, József
Attila.
Hazánkban 1964 óta ünnepeljük e napon a költészet napját.
Maga a költõ így emlékezik
versében születésérõl:
„A talló kalászait hányva,
s a verebek közé beleesvén
nagy szél kapott föl egyszer engem,
hirtelen áprilisi estén ,
reménységnek és tulipánnak,
kicsi kis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
iktattak be az alkotmányba.”

Bár e nap József Attilához
kötõdik, ezen a napon született
1900-ban Márai Sándor is.
Tisztelegjünk, emlékezzünk
és ismerjük el az irodalom szerepét mai életünkben is, hiszen
versek nélkül sivárabb lenne az
emberi lét.
Ezt bizonyítja Ratimovszky
Orsolya írása is, aki Ady, Nagy
László, József Attila idézeteket
is felhasználva bizonyítja a versek teremtõ, összetartó és lélek
emelõ erejét.

E világon ha ütsz tanyát, hozz
ki magadból minden jót, amire
csak képes vagy, mert erre születtél. Ha elcsüggedsz, gondolj arra,
ami még megmaradt. Az életet hiába hasonlítjuk cipõhöz vagy
vegytisztító intézethez, mégiscsak
másért örülünk neki. Az emberi
lét addig szép, amíg van kivel
megosztanunk, mert a magány a
legrosszabb dolog a világon, ezért
minden: önkínzás, ének: Szeretném, hogyha szeretnének, S lennék
valakié.
Nagyon fontos, hogy sose hagyd
magad befolyásolni, mert az akaratgyenge ember nem szánalmat,
hanem csak megvetést kelt. Mindig tedd azt, amit TE jónak
látsz, e korban, melynek mérlege
hamis, S megcsal a holnap, mert
megcsalt a tegnap is.
Használd ki az idõd, a pillanat olyan, mint egy megriasztott
madár. S a madárnál mi száll
sebesebben?... Az élet.

Vannak megfoghatatlan dolgok. A költészet is ilyen. Egyszerre lágy, és kegyetlen, õszinte
és meseszerû, valós és valótlan,
érthetõ és átláthatatlan. Vagyis:
emberi mértékkel kifejezhetetlen.
A költõ nem különb, mint a többi tisztességes ember. Más. Nagyobb távlatokban gondolkozik,
mert gondolkozni, és csalódni
született, hiszen? érzi át legjobban az emberi lét szomorú halandóságát,
múlandóságát.
Visszavonhatatlan, áthághatatlan fal választja el a világtól,
méghozzá az a zsenialitás, amivel értünk küzd, s ez legjobban
neki fáj. A költõ sorsa? Felfogni
minden fájdalmat, észre venni és
megszenvedni az összes rosszat,
amit a világ elfelejt. Mit is jelentenek számunkra a versek?
Általában az jut róluk eszünkbe, hogy vár ránk három hosszú
memoriter, és még hozzá sem
kezdtünk. Nem az, hogy egy ember legtitkosabb gondolatait, vágyait, félelmeit olvassuk.
A tehetség egyszerre a legáldottabb és legátkozottabb ajándék, amit ember valaha is kaphat. Mert a mûvész gyakran
képtelen elviselni azt a lelki sivárságot, amely körülveszi õt,
megváltoztatná a világot, de
egymaga tehetetlen, és ettõl a tudattól sosem szabadulhat.

Különös, kegyetlen gépezet a világ. Szükségünk van olyanokra,
akik minden szerencsétlenség ellenére képesek meglátni a Szépséget,
ami sokszor láthatatlan. Szükségünk van költõkre, hogy szeressenek, aggódjanak értünk, hogy
utat mutassanak, meghaljanak
velünk és megsirassanak bennün-

ket.
És nekik is szükségük van
ránk, mert az ember barátok nélkül árnyék csupán. E világon ha
ütsz tanyát... mit is tehetsz? Követhetsz el hibákat, mert az ember
és a tévedés együtt születtek. Egy a
fontos! A hetedik te magad légy!
Összeállította:

SZÉP SIKEREK A MEGYEI
NYELVÉSZ VERSENYEN
Iskolánk tanulói már több éve vesznek részt a felmenõ rendszerû
Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi versenyen.
47 diákunk indult el a megmérettetésen, 19 fõ jutott be a megyei
döntõbe.
A döntõt március 28-án rendezték Tatabányán a Sárberki Általános
Iskolában. Komárom-Esztergom megye általános iskoláiból, illetve
nyolc és hat osztályos gimnáziumaiból több mint 230 diák mérte össze
tudását elsõ osztálytól nyolcadikig évfolyamonként. Az írásbeli feladatsor a tanulók szókincsét, helyesírási, nyelvhelyességi ismereteit,
leíró magyar nyelvtani tudását, logikus gondolkodását mérte. A tét a
szegedi országos döntõbe jutás volt. Minden évfolyam elsõ helyezettje
május 10-én iskoláját és megyéjét is képviseli a döntõn. Így mindenki
izgatottan várta az eredményhirdetést.
Leírhatatlan volt az örömünk, amikor megtudtuk, hogy a hetedik
évfolyamon Mészáros Nóra 7/a osztályos tanulónk lett az elsõ
helyezett. Ugyanezen az évfolyamon a képzeletbeli dobogó második
fokát is bábolnai diák, Molnár Kitti 7/a osztályos diákunk foglalta el.
A hatodik évfolyamon ötödik helyezést ért el Kovács Zsófia 6/c osztályos tanuló. A diákok felkészítõ tanára Veresné Szkocsek Mária.
Nagy öröm ez a szép siker számunkra, hiszen a mûvelt ember az
ösztönös nyelvhasználattal nem érheti be. Az anyanyelv ismeretére,
szeretetére, tudatos nyelvhasználatra van szükség. De nemcsak tanulni, hanem szeretni is kell az anyanyelvet. Mindig szem elõtt kell tartanunk Kölcsey szavait:
„Idegen nyelveket tudni szép, de a hazait a lehetségesig mûvelni
kötelesség.”
Veresné Szkocsek Mária

Ugyanakkor meglátja az
arany csillogását a hamu alatt,
s hallani képes az énekszót, dörögjön bár kegyetlenül körülötte
az élet, és tudja, hogy amit most
lát, csak percnyi tünemény, mégis örökké él emlékezetében.
Kalitkába zárnám a pillanatot, ha megtehetném, de miután
elmúlt, már nem tudom megmondani, milyen volt, hisz abban
sem vagyok biztos, megtörtént-e
egyáltalán. Odakint süvít a
szél, az idõ eléget minden falat.
Azt hiszem, csak az örök, amit
nem kövekbe véstek.

Veresné Szkocsek Mária felkészítõ tanár, Molnár Kitti,
Mészáros Nóra, Kovács Zsófia
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Irodalmi délután
A költészet napja alkalmából

Szalagavató a bábolnai
lovasiskolában

április 16-án, szerdán du. 18 órakor
ismét irodalmi délutánt szervezünk

a Zsolnay

Kávéházban.

Ha Ön/Te szereted az irodalmat, közel áll hozzád
egy-egy vers, szeretnéd meghallgatni

FARAGÓ LAURA
elõadómûvész legújabb mûsorát
(ének, próza, vers)

Asszonyszerelmek, asszonysorsok címmel,
és jól érezted magad a tavalyi összejöveteleken,
akkor ott a helyed!
Bõvebb tájékoztatás nálam személyesen,
vagy telefonon (369-330)
Szeretettel várom az érdeklõdést.
Bérci Károlyné

Február 29-én a régi tiszti kaszinóban tartották szalagavató
ünnepségüket a Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és
Szakiskola végzõs diákjai. A
szalagok feltûzése elõtt néhány
vers hangzott el a még ott tanuló diáktársak tolmácsolásában,
majd az iskolaigazgatót is helyettesítõ Rozmán Ferenc egy
hosszabb lélegzetvételû beszéddel köszönt el a végzõs diákoktól. Ezután a két osztályfõnök
Jónás Melinda és Rozmán Ferenc feltûzte a végzõs tanulók-

BÁBOLNAI FÓRUM

nak járó szalagokat. A bábolnai
lovas-szakiskolában idén összesen 43 tanuló fog ballagni. Közülük 31 diák lótenyésztõ, míg
12 belovagló szakon fejezi be
idén tanulmányait. Mint ahogy
azt már megszokhattuk a
Pettkó-Szandtner Tibor Szakiskola diákjai idén is a hagyományokhoz híven lóháton és lovasbemutatókkal fognak elbúcsúzni régi iskolájuktól és egyben
Bábolnától is.
Nagy Attila István
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A Bábolna Zrt. végnapjai
A Bábolna Zrt. közgyûlése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV) kezdeményezésére - a társaság felszámolása
mellett döntött - ismertette az
MNV a március 10-i döntést. A
közlemény hangsúlyozza: annak ellenére, hogy - a Bábolna
értékesítésérõl szóló kormányhatározat szerint - cég csak akkor értékesíthetõ, ha befejezõdnek a magánosítást megelõzõ, a
kormány által elõírt veszteséget
minimalizáló és privatizációt
megalapozó intézkedések, a
vállalat szállítói és köztartozásai miatt mostanra elkerülhetetlenné vált a felszámolás. A
cég felszámolásának ténye nem
befolyásolja a társaság kezelésében levõ termõföldek mûvelésben tartását, amelyhez 2008ban az MNV Zrt. biztosítani
fogja a szükséges forrásokat olvasható a közleményben.
A termõföldek hosszú távú
hasznosításáról az MNV a késõbbiekben hoz döntést, annyi
azonban biztos, hogy a területek hasznosítása nyilvános pályázat keretében fog eldõlni,
elõre láthatóan az év második
felében.

Furcsa döntés született a közelmúltban a Bábolna egyik,
még meglévõ gazdaságának, a
kerteskõinek eladásával kapcsolatban. A nagy múltú agráripari cég két gazdaságának értékesítési pályázata közül az egyiket eredményesnek nyilvánították. A kerteskõi gazdaság esetében - többszöri, csaknem két
évig tartó próbálkozás után - tehát akadt egy megfelelõ feltételeket kínáló vevõjelölt.
Információk szerint erre a
társaságra három pályázat érkezett. Ezek közül végül a 22 millió forint plusz áfa ajánlatot lerakó Walter András és további
két magánszemély konzorciuma lett a befutó. Ezenkívül még
a Terra Ceres Kft., valamint a
Csernye Kft. vezette - ugyancsak magánszemélyekkel kiegészülõ - konzorcium adott be árajánlatot. A bökkenõ csupán az,
hogy az utóbbi vállalat ajánlata
csaknem tízszerese - 212 millió
forint plusz áfa - volt a gyõztesének.
A “gyõztes” ajánlata azonban nem csak a Csernye 212
milliós licitjéhez képest nagyon
alacsony. Az ÁPV Rt. és az

MNV Zrt. ugyanis már sokszor
el szerette volna adni a két gazdaságot. A kiírásokban rendre
200 millió forint fölötti minimumárat határoztak meg. A
szendrõi esetében ez 232 millió
forint, a kerteskõinél pedig 200
millió forint volt.
A fent leírtakat elsõsorban a
Magyar Távirati Iroda hírei
alapján állítottuk össze. A különbözõ hazai sajtóorgánumok
szinte mindannyian ugyanezeket a mondatokat közölték. Egy
valami azonban mindenkinek
elkerülte a figyelmét: mégpedig
az, hogy itt nem csupán egy cég
végkimerülésérõl van szó, hanem a cégnél dolgozó emberek
sorsáról. Ha a végkifejletre már

nem is maradt túl sok dolgozója
a gazdaságnak, mégis érdekes
lehet, nekik milyen sorsot szántak. Vagy ez már nem is érdekes
a hatalmas összegek dzsungelében? Mezõgazdasági szakemberek, traktorosok, szerelõk,
kétkezi munkások, adminisztratív dolgozók. Mindez már mellékes azok után, hogy közel tizennyolc évvel ezelõtt megkezdõdött a valaha virágzó agrárvállalat tudatos és folyamatos
kirablása? Csak abban bízhatunk, hogy a földterületek esetleges privatizációja során olyan
tulajdonos veszi kézbe az irányítást, aki valóban tulajdonos
lesz, és a gazdálkodást, a termelést tartja majd fõ céljának.

Pusztán város – város a PUSZTÁN?
Azt tudják, hogy honnan lehet látni egy
családlátogatónak már a belépéskor: van –e
a háznál kiskamasz? Hát onnan, hogy nem
villognak, lüktetnek, sípolnak, fütyülnek és
kattognak az áramkimaradástól a különbözõ elektronikai kütyük! (videó-magnók, házi-mozik, villanysütõk, elektromos órák, riasztó rendszerek, stb.)
Sajnos, az én házamban nincsenek már
(még) ilyen ügyes kis ezermesterek, akik
már pelenkás koruk óta teljes természetességgel hívják elõ a menüt, pillanatok alatt
elvégzik a korrekciót, memóriába enterezik
az O.K.-t! Ezért nálunk én kényszerülök
áramkimaradást követõen az újra beállításokat megtenni. Ez egyáltalán nem egyszerû, ennek bizony „menete van „! Elsõbb a
szemüveg helyzetbe hozása, majd az adott
villogó, sípoló egység használati utasításának elõhalászása, ezt követõen sámlival,
elemlámpával történõ megközelítése szükségeltetik! És csak ezután kezdõdik a tényleges beállítás! A harmadik-negyedik próba
után – talán – bevette a memória! Áthurcolkodás a másik szerkezethez, amit – már
miért is ne – teljesen más sorrendben, más
billentyûzéssel kell a helyes mûködésre serkenteni!
Szóval, egy rémálom az egész!
Persze, normális körülmények között erre csak igen-igen ritkán van szükség, hiszen

a láthatatlan munkaerõ csendben, folyamatosan, megbízhatóan (bár mostanában egyre drágábban!) a falba ágyazott vezetékekben teszi a dolgát! Nem normális viszonyoknál (cunami, tájfun, orkán, hurrikán)
elsõsorban a központok, külsõ légvezetékek, áramelosztók, transzformátorok ideiglenes vagy tartós károsodása okozhat hoszszabb-rövidebb áramszünetet.
Csakhogy, városkánk körül éppen nem
jellemzõek a normális (elektromos) körülmények.
Most nem a március elsõ napján, az országon végig söprõ szélviharra gondolok,
hiszen azt tekinthetjük teljességgel kivédhetetlennek, sõt! még örülhetünk is annak,
hogy – ellentétben a szomszéd Nagyszentjánossal – nagyobb károsodás nélkül megúsztuk.
Hanem arra gondolok, hogy hetek, hónapok óta villanásnyi, pillanatnyi (vagy legalábbis rövid) áramszünetek teszik mûködésképtelenné az elõzõekben felsorolt
elektronikai eszközöket, és ezzel keserítik
az én és a hozzám hasonló „bénák” életét!
Áramszünetek sorozata, sokasága tapasztalható gyönyörû, szélcsendes, napsütötte
idõszakokban éppen úgy, mint lengedezõ
vagy a közepes erõsséget el nem érõ szél
esetén is! Ez pedig - velem együtt - lakosok
százainak hangulatát, komfort-érzetét ront-

BÁBOLNAI FÓRUM

ja, teszi kényelmetlenné mindennapi életét!
Valamit tenni kell.
Elsõsorban a város általunk megválasztott vezetésének kell az illetékes bizottságokon keresztül a megbízott szakembereket
beszámoltatni, a szerzõdött cégeken számon kérni a lehetséges okokat. Amennyiben pedig nem karbantartás elmulasztásáról, esetleges emberi mulasztások sorozatáról van szó, akkor meg kell kezdeni a problémák megszüntetése érdekében a további
tárgyalásokat. Ha ez pénzbe kerül – nyakamat arra, hogy kell érte fizetni –, akkor a
szokott eljárásrend alkalmazásával elõ kell
teremteni a pénzügyi hátteret!
Egyet nem tehetünk: a 21. században,
Európa kellõs közepén, Budapest-Bécs között közel félúton, városként tûrjük tovább
az elektromos ellátás bizonytalanságát, kiszámíthatatlanságát!
Ha mégis ezt az utat választjuk, akkor bizony a várossá váláskor hangoztatott
(egyébként rendkívül szellemes) jelmondat
elveszti mondandóját, hiszen eltekintve oklevéltõl, címertõl, város kulcsától- szûkebb
pátriánk marad, ami kezdetekben volt: egy
puszta - a sok közül!
Ezt normális ember nem akarhatja!
Bábolna, 2008 március
Katona László
város(?)lakó
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Áprilisi jeles napok
ÁPRILIS 1.
Ezen a napon szerették megtréfálni egymást a felnõttek, de a gyermekeket sem hagyták ki az ugratásból.
Akik beugrottak a bolondságoknak,
azt kicsúfolták: „Április bolondja,
május szamara!”
A hagyományos népi gondolkodásban ezt a napot nem tartották alkalmasnak a vetésre, mert nem lenne
bõséges a termés.
ÁPRILIS 24.
Ez a nap Sárkányölõ Szent György
ünnepe. Legendája szerint legyõzi a
sárkányt, és kiszabadítja a királylányt.
Évszázadokon át a lovagok, lovas ka-

tonák, fegyverkovácsok, szíjártók,
vándorlegények, majd az utóbbi években a cserkészek patrónusa volt.
A néphagyomány szerint az igazi
tavasz e naptól veszi kezdetét. A rómaiak ekkor ünnepelték a Paliliát,
amely pásztorünnep volt. Ez a hagyomány hazánkban tovább él az állattartás szokásaiban.
Az állatok Szent György napi elsõ
kihajtásához számos hiedelem és
szokás fûzõdött, amellyel az állatok
egészségét, szaporaságát, tejhozamát
igyekeztek elõidézni. Gonoszûzõ, termékenységvarázsló célzattal a marhákat: láncon, fejszén, ekevason, tojá-

son, a gazdasszony kötényén hajtották át. Nagy jelentõséget tulajdonítottak annak a vesszõnek, zöld ágnak is,
amivel kihajtották az állatokat a
legelõre. Volt ahol füstöléssel igyekeztek a rontást távol tartani.
Kalotaszegen e naphoz kapcsolódó
jellegzetes szokás volt a juhbemérés.
Ilyenkor állapították meg, hogy a lemért tejmennyiségnek megfelelõen a
gazdák nyáron milyen sorrendben,
mennyi tejet kapnak.
Mérán ez volt a legnagyobb ünnep,
még a lakodalomnál is nagyobbnak
tartották: „Itt a legöregebbtõl a legfiatalabbig mindenki jelen van.” Evésivás táncmulatság zárta a napot.
Szent György napját a magyar néphit rontásra, varázslásra alkalmas
idõpontnak tartotta. Jellegzetes megnyilvánulása ennek a harmatszedés.
A harmat az ég áldása, a termékenység jelképe. Vászonabrosszal vagy köténnyel szedték fel a hajnali harma-

tot, amit egy tejesfazékba csavartak
ki, hogy sok vajuk legyen. Egy marék
harmatos füvet is szedtek, amit a tehénnek adtak, hogy több tejet adjon.
Ilyenkor vetették a kukoricát, babot, uborkát is.
Idõjárásjósló hiedelmek is kapcsolódtak ehhez az idõszakhoz. Több tájegységen úgy vélték, ha Szent György
nap elõtt megszólalnak a békák, az
korai tavaszt és nyarat, vagy esõtlen
nyarat jósol. A hiedelem szerint e nap
elõtti mennydörgés a bõ termés elõjele.
Mindannyian várjuk a jó idõt, a
hosszú, hideg, borongós tél után a
jólesõ, szívet-lelket melengetõ napsütést. „Süss fel nap, Szent György nap,
kertek alatt a kis bárány maj’ megfagy.”
(Forrás: Tátrai Zsuzsanna - Karácsony; Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások.)
Bors Erika

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

ÁPRILIS
13-án vasárnap

10.15 órakor szentmise
Húsvét 4. vasárnapja

20-án vasárnap

10.15 órakor szentmise
Húsvét 5. vasárnapja

27-én vasárnap

10.15 órakor szentmise
Húsvét 6. vasárnapja

Május
4-én vasárnap

10.15 órakor szentmise
Urunk mennybemenetelének ünnepe

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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Bemutatkozik a Ménesbirtok
új igazgatója
Mint az már az országos lapokból és a
helyi szóbeszédbõl is ismert, 2008 január
16-án a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács indoklás nélkül mentette fel a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatóját, Rombauer Tamást. Helyére ideiglenesen még ugyanebben a hónapban dr. Mezei Lászlót nevezte ki a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok száz százalékos tulajdonjogát
birtokló Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. (MNV). A posztra január 29-én pályázatot írt ki az MNV, amelyen az általuk ideiglenesen kinevezett Mezei László pályázatát találták a legjobbnak, így Mezeit március 6-tól meghatározatlan idõre a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatójának választották. Dr. Mezei László
egy hosszabb interjúban mutatkozott be és
mondta el jövõbeli elképzeléseit a Bábolnai
Fórumnak.
„A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem
elvégzése után 28 évesen már a szekszárdi
mezõgazdasági kombinát törzskari vezetõje
voltam” – kezdi dr. Mezei László. „Ez a cég
akkor egy 3.5 milliárdos vállalat volt, amely
10 000 hektár földdel rendelkezett. Ezután
következett a Szekszárdi Húsipar, ahol a
kormány megbízásából válságmenedzselést
folytattam. Itt a feladatom a szerkezetátalakítás és új piacok felkutatása volt.
1990 után olyan cégek élén voltam, amelyek részben magyar, részben pedig külföldi
tulajdonban voltak. Ezeknél a cégeknél
vagy vállalatvezetõ voltam, vagy válságmenedzselést folytattam. Elmondhatom, hogy
a mezõgazdaság 30 év óta a tudatom és életem része.”
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. újdonsült ügyvezetõ igazgatója a jelenre vonatkozóan a következõket mondta:
„Rendkívül örülök, hogy most ide kerültem, hiszen az ország vállalatvezetõi, köztük én is, évtizedekig ide, Bábolnára jártak
„csodálkozni” és tapasztalatokat gyûjteni.
Most sajnos nem errõl van szó, hanem a
2007-es és 2008-as gazdasági évek általános helyzetébõl adódó helyi szintû negatívumokról, amelyet a munkatársaimmal
megfelelõen próbálunk kezelni. Itt a Vagyonkezelõ Zrt. iránymutatásai a döntõek,
hiszen õ a tulajdonos. Ez természetesen
tartalmazza a hazai és nemzetközi értékeket képviselõ génállományok megõrzését
is. Sõt az MNV vezérigazgatója azt is elmondta, hogy ennek a génállománynak a
hatékony mûködtetése és esetlegesen nagy
értékû ménekkel való emelése is a feladatom részét képezi majd – hangsúlyozza dr.
Mezei László.
„Az energiaszektor, ami a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokhoz tartozik, 1,5 milliárdos
forgalmat bonyolít évente. Közel 160 partnernek szolgáltatunk gáz és villanyenergiát,
vizet, vagy épp telefonszolgáltatást. Természetesen rendelkezünk valamennyi földdel
is, amely azonban nem elegendõ az itt található állatállomány takarmányozásához.

Magyarországon jó néhány olyan nemzeti kincs van, amelynek a megõrzésén elhivatott emberek csoportjai dolgoznak. Arról
megnyugtathatok mindenkit, hogy ez így
van nálunk is, de azt is tudnunk kell, hogy
ezeknek a nemzeti kincseknek a megõrzése
óriási pénzeszközöket és szakmai odafigyelést kívánnak. Hogy a szakmaiság ne sérüljön, én folyamatosan bevonom a munkába
azokat a szakembereket, akik az elmúlt évtizedekben Magyarországon rangot szereztek a lótenyésztés terén. Õk folyamatosan
végzik a szemléket és a szaktudásukkal állnak folyamatosan a cég rendelkezésére.
Nekem, mint vezetõnek ehhez kell megteremtenem a szükséges gazdasági hátteret és
a tulajdonosnál eljárni abban, hogy a nemzeti kincs megõrzésében aktívan vegyen
részt.
Az elsõ néhány hetem itt Bábolnán
rendkívül megterhelõ volt, hiszen meg
kellett ismernem pontosan az itteni vállalatot, át kellett olvasnom az elõzõ 6-8 év
anyagait, hiszen addig, amíg ez nem történik meg, az ember nyugtalan a döntéseit illetõen. Ebbe a munkába természetesen mind a két ménesvezetõt bevontam,
akik óriási tapasztalatukkal és tudásanyagukkal segítették a munkámat. Õk mind
a ketten olyan mértékben kvalifikáltak és
elhivatottak, hogy hosszú távon is bátran
lehet rájuk építeni. Természetesen a hozzánk tartozó energiaszektor vezetõje is
rendkívül jó társam a munkámban. Velük
együtt tulajdonképpen 4-en vezetjük a
Bábolnai Ménesbirtok Kft.-t.” - folytatja

dr. Mezei László, majd a jövõbeli tervekrõl a következõket mondja:
„A Ménesbirtok Kft.-t amikor kialakították, akkor egy olyan vállalatot gyúrtak öszsze, amely folyamatosan infúzióra szorul. A
tulajdonosnak most olyan törekvése van,
amelynek az a lényege, hogy újra egy olyan
gazdasági tömböt szeretne létrehozni Bábolnán, amely alapját képezné egy olyan
mezõgazdasági vállalatnak, amely a jövõben talán újra példaként emlegethetõ.
Sajnos nagyon nyomja a vállalatot a megfelelõ mennyiségû földterület hiánya, hiszen a vásárolt takarmány, vagy a bérmunka az állattartás halálát jelenti. Abban az
esetben, ha a tulajdonos úgy szervezi át a
tulajdonait, hogy megfelelõ mennyiségû
földet és eszközt juttat a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. tulajdonába, akkor biztos
vagyok benne, hogy egy hosszútávon stabil
és jól mûködtethetõ rendszer lesz ismét az
államé és az itt dolgozóké.
Ha valóban megtörténik az átrendezõdés, akkor az új struktúrájú vállalat hosszútávon 130-140 embernek fog munkát biztosítani, talán átlag feletti bérekkel.”
Nagy Attila István

A KAPITÁNY
2008. február 1-jén dr. Forrai Zsolt rendõr alezredes személyében új vezetõt kapott
a Komáromi Rendõrkapitányság. Forrai
Zsolt a komáromi kapitányság korábbi vezetõjét Hajdu Jánost váltotta ezen a napon,
akit dr. Gorgosilists Fábián a KomáromEsztergom Megyei Rednõrfõkapitányság
vezetõje február elsejével felmentett tisztségébõl. Lapunknak sikerült hosszabb interjút készítenie Komárom új rendõrkapitányával. Nézzük most meg, hogy ki is dr.
Forrai Zsolt rendõr alezredes!
EDDIGI ÉLETÚT:
„Sokan úgy gondolják, hogy GyõrMoson-Sopron megyéhez jóval több minden köt, mint Komárom-Esztergom megyéhez. Ez azonban nem így van.” – kezdi
dr. Forrai Zsolt. „Itt születtem Szõnyben,
általános iskolába és középiskolába is ebben a megyében jártam. A katonai fõiskola
elvégzése után Budapesten szolgáltam,
majd egy átképzést követõen a GyõrMoson-Sopron Megyei Rendõrfõkapi-
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tányságra kerültem át. Itt a Közrendvédelmi Csapatszolgálat tisztjeként kezdtem
dolgozni, majd a Marcal Bevetési Alegység, vagy ahogy a köznyelv ismeri a Marcal
Kommandó parancsnoka lettem. Ennek az
alegységnek a feladata a fegyveres és más
veszélyes bûnözõk elfogása volt. Több mint
tíz évig ezt a munkát végeztem. Késõbb dr.
Gorgosilists Fábián a Komárom-Esztergom Megyei Rendõrfõkapitányság elsõ
embere maga kért fel a Komáromi Rendõrkapitányság vezetõ posztjának betöltésére. Nagy örömmel tettem eleget a kérésnek.”
A KAPITÁNYSÁG:
„Természetesen a Komáromi Rendõrkapitánysághoz nem csak Komárom, hanem
összesen 11 település tartozik. A mi hatáskörünkben helyezkedik el többek között
Bábolna is. Ezeken a településeken közel
60 ezer lakos van bejelentve jelenleg.” –
folytatja Komárom új rendõrkapitánya.
„2008. január elsejétõl jelentõs mértékben

2008. április

17. oldal

„Reneszánsz év – 2008” rendezvényei az Általános Iskolában
2008 a RENESZÁNSZ ÉVE
hazánkban. Nemcsak azért,
mert Mátyás király 550 évvel
ezelõtt került a magyar trónra,
hanem azért is, mert ismét
olyan korban élünk, mely alapjaiban változtatja meg a világot.
A reneszánsz megújulás, újjászületés, az új felfedezése a
régi tiszteletben tartásával.
Magyarországon számos kiállítás, tudományos konferen-

készültek illusztrációk Mátyás
meséihez (Egyszer volt Budán
kutyavásár, Mátyás király
Gömörben, Az okos lány, stb.),
melyekbõl kiállítást rendeztünk
a mûvészeti teremben.
Ez a kiállítás adta a „díszletet” a 2008. március 12-én megrendezésre kerülõ játékos vetélkedõhöz, melyet az 5-6. évfolyam számára állítottam össze.
A versenyzõknek fel kellett

1. A három udvarhölgy 6/b: Kovács Mónika, Patkó Noémi, Pillér Bíborka
cia, gasztronómiai esemény, zenei, mûvészeti rendezvény, stb.
várja az érdeklõdõket.
Márciusban a Bábolnai Általános Iskolában is megemlékeztünk a reneszánsz évrõl.
A programokat Mátyás királlyá koronázásának 550. évfordulója tiszteletére szerveztük.
Tóth Zoltánné irányításával

2. Mátyás bolondjai 6/c: Nagy Nikolett,
Fábián Dóra, Herman Leona

készülniük Mátyás életébõl és
uralkodásából, a reneszánsz jellemzõibõl. A felkészülés alapjául a könyvtárban kiállított könyvek anyaga és illusztrációi szolgáltak az interneten is elérhetõ
adatok mellett.
A tanulók az iskolai könyvtárban több hétig szorgalmasan
készültek a vetélkedésre. Elõzetes feladatként öltöztetõ ba-

változott a magyar rendõrség struktúrája,
hiszen a schengeni szerzõdéshez való csatlakozásunkkal a volt határõröket integrálnunk kellett a rendõrség kereteibe. Ebbõl
adódóan jelenleg itt a komáromi kapitányságon is eggyel több osztályunk van, mint
elõtte volt.”
A TERVEK:
„Ezen túl a közlekedés-rendészet ugyanolyan fontos lesz, mint a bûnüldözés, hiszen
mondjuk a gyorshajtás és az ittas vezetés
ugyanolyan veszélyesek tudnak lenni a társadalomra, minta a „klasszikus” bûncselekmények. Magyarországon tavaly 1203 ember, vagyis egy kisebb település lakossága
halt meg közlekedési balesetben értelmetlenül. Ezek jelentõs részét gyorshajtás
okozta, ezen kívül pedig minden hetedik
közlekedési bûncselekményt, illetve szabálysértést ittas vezetõ okozott. Ezért aztán
az európai uniós irányelveket is szem elõtt
tartva fokoznunk kell az ittas vezetõk kiszûrését is. Az EU egyébként elõírta, hogy Magyarországon 2010-ig 50%-kal kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát.

bákat korhû ruhába kellett bújtatniuk, valamint egy Mátyás királyról szóló mesét úgy leírniuk,
mintha egy Corvina lapján jelent volna meg. (Iniciáléval, miniatúrával díszítve.)
A játékos vetélkedõt, ahol az
5-6. évfolyamról összesen kilenc
3 fõs csapat vett részt, a mûvészeti teremben rendeztük meg.
A feladatok között szerepelt totó, betûrejtvény, verskiegészí-

A HELYEZETT CSAPATOK:
1. A három udvarhölgy 6/b:
Pillér Bíborka, Patkó Noémi,
Kovács Mónika.
2. Mátyás bolondjai 6/c: Fábián Dóra, Herman Leona,
Nagy Nikolett.
3. Mátyás egerei
6/c:
Gyécsek Dániel, Istenes Bence,
Kiss Bence.

3. Mátyás egerei 6/c: Kiss Bence,
Gyécsek Dániel, Istenes Bence

tés, kvíz-kérdések, párosítás, fogalommagyarázat, stb. A csapatoknak el kellett készíteniük pl.
az ismert adatok alapján Mátyás király „személyigazolványát” is.
A résztvevõk valamennyien
emléklapot kaptak a versenyen
való szereplésükért, a helyezettek pedig az oklevél mellett jutalomban is részesültek

Gratulálok minden versenyzõnek, különös tekintettel a helyezést elért tanulóknak, s köszönetemet fejezem ki a segítõ
kollégáknak, akik a zsûrizést elvállalták, illetve a kiállítás megszervezésében közremûködtek!
A verseny szervezõje:
Benis Piroska
könyvtáros

Ez óriási feladat, amelynek megvalósítására
1,5 milliárd forintos uniós támogatást is kap
a magyar rendõrség.
Szeretném arra a sokszor hangoztatott
mondatra felhívni a figyelmet én is, amely
úgy szól, hogy a rendõrség a lakosságért
van. A rendõr sohasem önös érdekbõl intézkedik, vagy jár el, hanem az állampolgárok biztonsága végett. Ezért mindenkit arra
próbálnék rábírni, hogy jelentse be, ha valamilyen bûncselekményt tapasztal, hiszen a
bejelentõ kilétének anonimitását biztosítani tudjuk.”
Bábolnára kitérve dr. Forrai Zsolt a következõket mondta: „A jelenleg nem mûködõ Bábolnai Rendõrõrs is a mi parancsnokságunk alá tartozik. Ennek a rendõrõrsnek
az újraszervezése most folyik, hiszen az ott
vezetõ tisztséget betöltõ Berkes István
nyugállományba vonult, így az õrsparancsnoki beosztás jelenleg üres. A Bábolnai
Rendõrõrs azonban áprilisban nagy valószínûséggel újra elkezdi a mûködését, hiszen
már folyik egy rendõrtiszt képzése a bábolnai õrparancsnoki poszt betöltésére.”
„Bábolnával kapcsolatban egyébként
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fontos megjegyezni, - folytatja a komáromi
rendõrkapitány – „hogy nagy a látencia, vagyis jóval több a bûneset valójában, mint
amennyit a statisztikák mutatnak. Egyébként a területünkhöz tartozó összes bûncselekmény számának 6,4 százaléka esik erre a
területre. Sajnos itt is megjelent a kábítószerrel való visszaélés. Azt azonban megígérhetem, hogy a drogot fogyasztókkal és
terjesztõkkel kíméletlenül el fogunk bánni.
Ennek a felszámolását az egyik elsõdleges
feladatomnak érzem.”
Nagy Attila István

18. oldal
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Nemzeti
ünnepünkön
Nemzeti ünnepünkön,
március 15-én az idén is
megemlékezést tartottak
városunkban. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a Szabadidõközpontban vette
kezdetét a rendezvény,
ahol a Himnuszt követõen
a Cseperedõk Néptánc-

csoport ezúttal a reformkor báljait idézve „Palotást” mutatott be. A tánc
után dr. Horváth Klára polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg az
egybegyûltek. A reformkor eszméirõl, a ránk maradt „örökségrõl”, az or-
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2008. április
szágunkban tapasztalható ellentétekrõl, egyet
nemértésrõl szólt. A beszéd után az Anonym
Dráma és Színjátszó Csoport elõadásának tapsolhatott a szép számú közönség. A Szózat hangjait
követõen a Bábolnán található
emlékhelyeknél
koszorúkat helyeztek el
Bábolna Város Önkormányzata, a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft.,

19. oldal
az IKR Zrt, a Vöröskereszt
Bábolnai Alapszervezete,
a Bábolnai Polgárõr Egyesület, a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, az MSZP Bábolnai Alapszervezete, a FIDESZ Bábolnai Alapszervezete, az SZDSZ Bábolnai Alapszervezete, a Bábolnai Polgári Kör, a Rákóczi Szövetség Bábolnai
Szervezete képviselõi.
T. S.

Bábolnai Szociális Gondozási
Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Bábolna, Ady u. 17. Tel.: 34/368-467)

KLIENSFOGADÁS:
hétfõ:
kedd:
szerda:
csüt. 1
péntek

8-15;
13-15;
8-15;
3-15;
8-12

ebédidõ: 12.30-13 óráig.
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Bábolnai mesterszakácsot avattak
A Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség évente a kiemelkedõ
szakmai munkát végzõ tagjai közül mesterszakácsot avat.
A Magyar Szakácsok Körének szellemi utódjaként 1968.-ban alakult meg a Magyar Szakács és Cukrász Szövetség. Világversenyeken elért eredményeik máig hatnak hazánk megítélésében. A gazdasági környezetben bekövetkezett változások igényelték, hogy vállalja fel a szövetség a vendéglátás teljes vertikumát, így 1997.-tõl felvették a mai
nevüket.
Az alapítók szándéka szerint a Szövetség a magyar gasztronómia különbözõ szakterületein tevékenykedõ tagokat koordinálja és szakmai
érdekképviseletüket látja el. A Szövetség óvja az egyetemes és a magyar
vendéglátás értékeit, nemes hagyományait, a vendéglátás és a gasztronómia alkalmazott, tudományos, technikai és technológiai módszereinek továbbfejlesztését támogatja és elõsegíti azok alkalmazását a mindennapok szakmai gyakorlatában.
A Szövetség, mint a Szakácsegyesületek Világszövetségének (Word
Association of Cooks Societies), valamint az Európai Vendéglátók Szövetségének (European Catering Association) tagja, rendszeresen részt
vesz ezen szervezetek nemzetközi kongresszusain, tanácskozásain és
képviseli nemzeti gasztronómiánkat.

A mesteri címrõl egy pár gondolat:
Idén Lehóczki Róbertet, a Gustaiolo étterem üzletvezetõ chefjét az a
megtiszteltetés érte, hogy az MNGSZ Tata régió vezetõsége, szakmai
múltjára, verseny eredményeire, és a gasztronómiához való hozzálására
hivatkozva felterjesztett a mesteri címre. A felterjesztést két tõle független szakember ajánlásával lehet megtenni. Ezután egy Mesterbizottság Varga Károly többszörös olimpiai bajnok mester szakács vezetésével kiválasztotta az idei mester jelölteket. Majd következett egy személyes meghallgatás Budapesten a Duna Palota dísztermében, ahol egy
21 kérdéses tétel sorra kellet válaszolni a lehetõ legjobb tudásuk szerint. A mesterjelöltek száma minden évben rendkívül magas viszont
csak korlátozott számban adható a mesteri cím. A mestermunkát a
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Razzia egy hónapon át (Komárom-Esztergom megye)
Országos razzia indult az utakon április 1-jétõl. A rendõrség elsõsorban
a sebességhatárok betartását, a biztonsági öv és a gyermekülés használatát,
valamint a teherautók mûszaki állapotát figyeli a következõ egy hónapban.
Az elmúlt hónapok hasonló akcióinak köszönhetõen megyénkben jelentõsen csökkent a halálos közúti balesetek száma. Az idei elsõ negyedévben
7 ilyen eset történt, szemben a tavalyi év hasonló idõszakában
bekövetkezett 11 halálos áldozattal. Csökkenés figyelhetõ meg a súlyos
sérülést okozott közlekedési balesetek számát illetõen is. Míg 2007 elsõ
negyedévében 49 ilyen baleset történt a megyében, addig idén január 1-je
és március 31-e között 41 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset
következett be. A balesetek többségét továbbra is az ittasan vezetõk, a gyorshajtók és az elsõbbséget meg nem adók okozzák, bár az általuk okozott
balesetek száma szintén jelentõs csökkenést mutat. Jármûkategória szerint
a legtöbb balesetet a személy- és tehergépkocsit vezetõk idézik elõ, számuk
azonban szintén csökkent tavalyihoz képest.

FIGYELEM!

A kitüntetést Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár adja át

Culinary Expo versenyén kellet bemutatniuk. Feltétele volt a dobogós
helyezés. A munkájáért bronzérmet kapott.
Végezetül Varga Károly mesterszakács által összeállított 8 fogásos
menüsort kellet lefõzniük 300 fõre. A menü nem mindennapi ételeket
tartalmazott, egyaránt szerepeltek halból, kacsából, borjúból különlegesen elkészített ételek, desszertek, ízes sajtfalatok és különleges csemegék és természetesen minden fogáshoz a hozzá illõ bort kóstolhatták
a megjelentek. (Kár, hogy helyszûke miatt nem tudjuk a menüsort
legalább ízelítõként közreadni.)
Ezúton gratulálunk Lehóczki Róbertnek a kitüntetéséhez.
Valkó Ferenc
Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség tagja

GUSTAIOLO

HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13. Tel.: 34/369-771 www.gustaiolo.hu

Felezõ csütörtök
április 17-én!
Ízelítõ kínálatunkból:
Szardiníás felfújt
Vaddisznósült, áfonyamártással
és túrófánkkal
Torta csoda palacsintából
,,Gyöngyi’’ módra

500,- Ft helyett 250,- Ft
1900,- Ft helyett 850,- Ft
560,- Ft helyett 280,- Ft

A teljes választékunkról érdeklõdjön személyesen
elérhetõségeinken.

2008. április 29-én, kedden, 16 órától
INGYENES PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁST
tart Horváth Tímea pszichológus
a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Ady u. 17.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A GUSTAIOLO étterem gondoskodik Önrõl.
Hétfõtõl péntekig kétféle, kétfogásos frissen elkészített ebédbõl
választhat mindössze 550,- Ft-ért.
Bábolna területére felár nélkül házhoz szállítjuk.
A környezõ településekre 30,- Ft-os felárral.

2008. április 29-én, kedden 15-17 óráig
DÍJTALAN JOGI TANÁCSADÁS LESZ
Bábolnai Szociális Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat Bábolna, Ady u. 17. .
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A szokásos étkezési jegyeket is elfogadjuk!

2008. április
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Ismételten aktuálissá válik a Bábolnán élõ, 25-65 éves hölgyeket
érintõ, behíváson alapuló méhnyak-szûrõ vizsgálat. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális
Intézete rendelkezésére álló adatbázis alapján 494 fõt érint a
népegészségügyi célú szûrõvizsgálat. A behívóleveleket bizonyára már
megkapták az érintettek.

Amit a méhnyak-szûrésrõl tudni érdemes
Az egészség megõrzésének többféle módja ismert ma már. Tudnunk kell azonban, hogy nem elegendõ egészségesen táplálkozni,
mozogni, kerülni a dohányzást és
az alkoholfogyasztást. Figyelnünk
kell egészségi állapotunkat is, melynek egyik lehetséges módja a szûrõvizsgálat. A szûrõvizsgálatokkal elkerülhetõ több súlyos daganatos
megbetegedés, illetve korán felis-

merve jó eredménnyel gyógyíthatók.
A népegészségügyi célú, célzott
szûrõvizsgálatoknak egyik fontos
jellemzõje, hogy behíváson alapul.
Néhány gondolat a méhnyak-szûrésrõl:
Méhnyak-szûrés:
A méhnyak-rák egyike azon betegségeknek, amelyek megelõzhetõek, illetve korai stádiumban felis-

merhetõek. A kezdeti stádiumban
felfedezett elváltozás jó eséllyel kezelhetõ illetve gyógyítható.
A méhnyak-rák elkerülése érdekében 3 évenként ajánlott a szûrõvizsgálat a 25-65 éves hölgyek körében. A vizsgálat során a nõgyógyász
szakorvos egy nagyító (kolposzkóp)
segítségével átnézi a méhszáj és a
méhnyak felszínét, majd egy egyszerû eszközzel kenetet, azaz sejtmintát vesz a méhszáj felszínérõl,
valamint a méhszáj azon részébõl,
amely a kolposzkóppal nem látható. A kenetet sejttani laboratóriumba küldik el, ahol azt mikroszkóppal megvizsgálják.
Ezzel a fájdalommentes, néhány
percig tartó módszerrel felismerhetõk a méhnyak olyan rendellenességei is, amely tüneteket és pana-

szokat egyáltalán nem okoz, ám belõle – akár sok-sok évvel késõbb –
méhnyak-rák alakulhatna ki.
Sokat tehetünk mi magunk is
egészségünk megõrzése érdekében,
ezért kérjük Önt, amennyiben meghívólevelet kap a szûrõvizsgálatra,
keresse fel a szûrést végzõ nõgyógyászati szakrendelést.
Tegyen meg ennyit Önmagáért
és szeretteiért!
Amennyiben a méhnyak-szûréssel kapcsolatban további információkat szeretne kapni, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézetének munkatársai készséggel
állnak rendelkezésükre.
Elérhetõség: 06-34/ 311-124
Tatabánya. Erdész út 5-7.

Karbantartási munkálatok a sportcsarnokban
Városunk Sportcsarnoka
2002-ben került átadásra. Az
azóta eltelt idõ szükségszerûvé tette, hogy a küzdõtér
világítótesteit ellenõrizzék
az ebben jártas szakemberek.
Erre elõször 2007. augusztusában tettek kísérletet a
sportcsarnok vezetõi, ám
megfelelõ állvány hiányában
ez a tervük nem valósulhatott
meg.
2008. márciusában Gombolai István úr beruházott
egy minden igényt kielégítõ,
könnyû, alumínium szerkezetû szerelõ állványra, mellyel könnyedén elérhetõvé
vált a Boretta Bt. szakembe-

rei számára az összes világító test.
Az átfogó ellenõrzés kiterjedt a lámpák izzóinak átvizsgálására, a búrák felfogatásának valamint a lámpatestet
védõ rácsok ellenõrzésére.
Az átvizsgálás nem volt hiába való, hiszen számos csavar
és alátét hiányzott! Szinte kivétel nélkül mindegyik csavar
megszorításra szorult.
Ezzel egyidejûleg a tavaly
augusztusban felszerelt függöny is tisztításra került, valamint az iskolások által elhasznált mászókötelek is ki lettek
cserélve. Megtisztították a kosárlabda palánk mennyezeti
részét. A karzaton eddig hiá-

TEKE - TEKE - TEKE
Kilenc gyõztes meccs után olyan vereség, mellyel máshol nyerni lehet.
NB III XVII. forduló
2008. március 8. Máriakálnok
Máriakálnok–Bábolna 3:5 (2348:2369)
A Bábolna SE játékosai: Böröndi
Zsolt (422 fa, pf.), ifj. Körmendi Imre
(389 fa), Szilágyi András (344 fa), Morvai
Gábor (388 fa), Balom Sándor (430 fa,
pf.), Barányi Ferenc (396 fa, pf.)
Nagyon nehéz pályán, nagyon nehéz
gyõzelem. De gyõzelem, és ez a lényeg.
Na meg a két pont. Tavasszal még veretlen a bábolnai NB III-as tekecsapat. Sõt
,ha idevesszük a két utolsó õszi meccset,
akkor nyolc mérkõzés óta nem találtak
legyõzõre.
Ez nem semmi!!! Hajrá Bábolna!

nyos világítótestek pótlása is
megtörtént.
A következõ ütemben a
„Városi Sportcsarnok” felirat

Tartalék Bajnokság
2008. március 7. Bábolna
Bábolna “B”–Kunsziget “B” 5:1
A Bábolna SE „B” csapatának játékosai: Sárai Tamás (345 fa, pf.), Bujáki József (331 fa), Körmendi Zoltán (350 fa,
pf.), Mogyorósi Balázs (383 fa, pf.).
NB III XVIII. forduló
2008. március 15. Bábolna
Bábolna–Jánossomorja 5:3
(2421:2406)
A Bábolna SE játékosai: Böröndi
Zsolt (394 fa), ifj. Körmendi Imre (413
fa, pf.), Barányi Ferenc (368 fa), Morvai
Gábor (414 fa, pf.), Skuba Zoltán (411
fa), Balom Sándor (421 fa, pf.)
Hazai pályán értékes két pontot szerzett csapatunk a jó játékosokból álló
Jánossomorja ellen. A mérkõzés ismét izgalmas, fordulatokkal dúsított volt. A
gyõzelem duplán is értékes, mivel a rivális soproni csapat vereséget szenvedett. A
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megvilágítása is elkészült
március 28-ra, így sportcsarnokunk napnyugta után is újra a régi díszében pompázhat.

tavasszal 100%-os csapatunk immár 5
pont elõnnyel vezeti a táblázatot.
Tartalék Bajnokság
2008. március 15. Gyõrladamér
Gyõrladamér”B”–Bábolna”B” 4:2
(1587:1525)
NB III XIX. Forduló
2008. március 29. Úrkút
Úrkút–Bábolna 6:2 (2569:2460)
A Bábolna SE játékosai: ifj. Körmendi
Imre (424 fa, pf.), Torma József (404 fa),
Körmendi Zoltán (386 fa), Morvai Gábor (402 fa), Balom Sándor (442 fa, pf.),
Barányi Ferenc (402 fa)
Véget ért egy szép sorozat. Kilenc zsinórban megnyert mérkõzés után szenvedett vereséget csapatunk. Az Úrkútban
volt NB.I.-es és osztrák bajnokságban
edzõdött játékosok is pályára léptek. Ennek ellenére játékosaink becsülettel küzdöttek. Ma ez ennyire volt elég.
Torma József
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Megyei I. Osztályú Labdarúgó-bajnokság
A tavasz eddigi mérlege:
négy mérkõzés, két döntetlen,
egy vereség, egy gyõzelem –
ötödik hely
A nagyigmándi õszrõl tavaszra halasztott gyõztes mérkõzést követõen a BSE focistái
a sorsolás szeszélyének köszönhetõen három egymást
követõ idegenbeli találkozót
játszottak.
Elsõként Esztergomba látogattak. Az ellenfél az õszi kerethez képest jelentõsen megerõsödve lépett pályára –
szemben a mi csapatunkkal,
melynek csatársora még mindig meglehetõsen foghíjas volt
-, ami meglátszott a mérkõzés
képén is. Szerencsére a bábolnai védelem kitûnõen állta a
sarat. Ezúttal Joós Gábor kapus szenzációsan védett, Rózsahegyi Tamás pedig a védelem tengelyében három alkalommal is kritikus helyzetben
tudott hárítani. Így a végeredmény
ESZTERGOM–BÁBOLNA 0:0.
A következõ mérkõzést
Környén játszották legényeink.
A listavezetõ és bajnokságra
esélyes gárda sorra aratja gyõzelmeit, de Szabó Attila edzõ
szerint végig partiban voltunk
a környeiekkel. Az elsõ gólt 75
perc elteltével kaptuk, a nyolcvanadik perc környékén pedig
mi rúghattunk volna tizenegyest, de a játékvezetõ másként gondolta a történteket.
Viszont egy kis „túlóra” kapcsán a kilencvenharmadik
percben megkaptuk második

gólunkat, amikor már mindent
egy lapra feltéve megpróbáltunk támadni. A BSE edzõje
szerint a döntetlen reálisabb
végeredmény
lett
volna.
KÖRNYE–BÁBOLNA 2:0.
Harmadik idegenbeli mérkõzésén Zsámbékra látogatott
együttesünk. Ez a csapat a tabella hetedik helyének környékén tanyázik általában, és Szabó Attila szerint remekül játszanak. Ezúttal rendkívül szervezett és jó játékkal sikerült
felvenni a hazai csapat ellen a
küzdelmet, sõt, az elsõ félidõ
huszadik perce tájékán még
egy szabályos gólt is elvettek
tõlünk. A hetvenedik percben
aztán tényleg sikerült vezetést
szereznünk idegenben, viszont
a középkezdésbõl mindjárt
megkaptuk a válaszgólt. Több
lehetõségünk is volt a góllövésre, és ahogy a Bábolna edzõje
fogalmazott, idegenbeli gyõzelmet szalasztottunk el.
ZSÁMBÉK–BÁBOLNA 1:1.
Aztán végre hazai pálya, és
ráadásul kicsit gyengébb ellenfél, Tát. Az elsõ félidõ némiképp kiegyenlített küzdelmet
hozott, játékosaink nehezen
találták meg a góllövéshez vezetõ utat. Viszont ismét kitûnõen védekeztünk, aminek köszönhetõen lassanként fogyott
a tátiak ereje. Szabó Attila
edzõ szörnyûségnek titulálta
az elsõ negyven percet, csupán
az utolsó öt percben sikerült
gólhelyzeteket
kialakítani,
melynek aztán meg is lett az
eredménye. A szünetre 2 : 0-s

elõnnyel mehettek pihenni játékosaink. A második félidõben aztán sikerült magunkhoz
ragadni a kezdeményezést, így
szinte végigtámadtuk a második negyvenöt percet. Az ellenfél talán két veszélyes helyzetet tudott kialakítani kapunk

elõtt, de védelmünk ismét jól
állta a sarat. Végre góllal mutatkozott be Ollé István – és
mindjárt kettõvel -, akivel
szemben nagyok az elvárások.
Fontos, és talán kötelezõ gyõzelem volt. BÁBOLNA–TÁT
4:0.
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Kézilabda megyei bajnokság: tavaszi két forduló után
Lapzártánkig két fordulót bonyolítottak le a
megyei elsõ osztályú nõi kézilabda bajnokságban.
Március 16-án lányaink mindjárt a mezõny legerõsebb csapatát, a tatabányai Vulkánt fogadták a
bábolnai sportcsarnokban, akik évrõl-évre nyerik a
bajnokságot.
Csapatunk külön készült erre a mérkõzésre, a
lányok hazai pályán, hazai közönség elõtt nagyon
szerettek volna gyõzni. Sajnos meglehetõsen
rosszul kezdõdött számunkra a találkozó. Az elsõ
félidõ elején vagy 10-15 percig képtelenek voltunk
gólt lõni. Talán a túl nagy akarás vált egy kicsit görcsössé, de az is igaz, hogy ellenfelünk sem ontotta
a gólokat. Jól védekeztünk, támadásainkat pedig

elpuskáztuk. A második félidõt … hátránnyal
kezdtük. Ez a játékrész már jobban sikerült,
felzárkóztunk, gólokat lõttünk, és a mérkõzés
végéig fej-fej mellett haladt a két csapat. Aztán jöttek a játékvezetõk, akik mindent megtettek azért,
hogy a tatabányaiak megnyerjék ezt a meccset.
Persze ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezen múlt
az egy gólos minimális vereség – gondoljunk az
elsõ félidõ eleji gólképtelenségre -, mindenesetre
túl feltûnõ volt az utolsó néhány percbéli
„mûködésük”.
Bábolna SE –Vulkán (Tatabánya) 17:18
Március 29-én Tatára látogatott együttesünk. A
mérkõzés jól kezdõdött számunkra, hiszen hamar
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három gólos elõnyre tettünk szert. Sajnos azonban
a kitûnõ védekezés ellenére nem játszott jól csapatunk. A sok labdaszerzést a pontatlan indítások,
illetve a ziccerek kihasználatlansága miatt nem
követte annyi gól, amennyi elég lett volna az
üdvösséghez. A szünetre így is három gólos vezetés
tudatában mehettek pihenni lányaink. A második
félidõ elején aztán sikerült elhúznunk öt góllal, de
a játékrész második felében a sok pontatlanság, a
gólszegény támadások miatt nem tudtuk tartani
elõnyünket. A mérkõzés vége elõtt öt perccel már a
tataiak vezettek egy góllal, majd sikerült kiegyenlítenünk, a hajrát azonban az ellenfél zárta jobban.
Tata –Bábolna 21:20
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KÉZILABDA:

MÁTRAY-HÁZ NÕI KÉZILABDA-TORNA
A március 22-ei szombati nap
sportcsarnokunk számára teljes
üzemben telt. Délelõtt óvodás focisták rúgták a bõrt, délután pedig –
egészen este kilencig – a kézilabdáé
volt a fõszerep. Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Mátray-Ház
Kupa nõi kézilabda-tornát, ezúttal is
négy csapat részvételével. A BSE
együttesén kívül a szervezõk meghívták a Lábatlan, a Pannonhalma és Tatabánya (TSC – NB II. – ifi) csapatát.
Az elsõ mérkõzés kezdõ dobását a
hagyományokhoz híven most is dr.
Mátray Árpád, a rendezvény fõ támogatója végezte el. A közismert bábolnai állatorvos lapunk számára elmondta: több oka is van annak, hogy
pont a kézilabdát támogatják a bábolnai sportéletben. Elmesélte, hogy a
dolog nagyon érdekesen kezdõdött. A
kézilabdások közül néhányan felesé-

ge, Mátray Magdolna csipkeiskolájának növendékei voltak. A csipkézés
közbeni beszélgetések során került
szóba, hogy településünk kézilabda
szakosztálya bizony rászorul némi támogatásra. Miután dr. Mátray Árpád
és felesége is aktívan ûzték e sportágat hajdanában, ezért a szavakat tettek követték. Elõször úgynevezett támogatói jegyeket váltottak, majd amikor a Mátray-Ház Kft. olyan anyagi
helyzetbe került, komolyabb támogatásban kezdtek gondolkodni, s ennek
eredményeképpen jött létre az ominózus kézilabda-torna.
A BSE kézilabda-szakosztály edzõje, Szabó Ferenc szerint az idei torna
lényegesen kiegyensúlyozottabb küzdelmeket hozott, mint a korábbiak.
Aránylag egyforma képességû csapatokat hívtak meg, bár a tatabányai fiatal gárda valamelyest kiemelkedett a

mezõnybõl – róluk tudni kell, hogy az
NB II-ben szereplõ Tatabánya SC ificsapata. A rendezés idõpontjával egy
kicsit megcsúsztak ugyan, hiszen
még a bajnokság megkezdése elõtt
szerették volna lebonyolítani a kupát,
de így is hasznos alkalom volt a megye többi csapata elleni felkészüléshez. A BSE kézilabdázói között új játékost fedezhettünk fel, akirõl Szabó
Ferenc elmondta: Nagy Ramónának
hívják, nagyszentjánosi, és két nõvére
már nálunk játszik. Még nem szokott
össze a csapattal, de így is remekül
szerepelt a tornán.
Szabó Ferenc edzõ ezúton szeretné
kifejezni köszönetét dr. Mátray Árpádnak és feleségének Mátray Magdolnának, hogy immár negyedik alkalommal támogatták a kézilabdakupát, valamint Popovics György úrnak, aki egy
olyan labdát ajándékozott a szakosz-

A kezdõ dobást a hagyományokhoz
híven dr. Mátray Árpád
végezte el.

tálynak, mely szeptembertõl lesz forgalomban, és a következõ felirat van
rajta: „a fény sebessége”.
EREDMÉNYEK:
Pannonhalma–Bábolna
Tatabánya–Lábatlan
Pannonhalma–Tatabánya
Bábolna–Lábatlan
Pannonhalma–Lábatlan
Bábolna–Tatabánya

15:16
26:12
15:22
27:17
18:16
17:23

Végeredmény:
1. Tatabánya
2. Bábolna
3. Pannonhalma
4. Lábatlan

A bábolnai csapat támadásban

A 2. helyezést elért hazai csapat

Gólkirálynõ:
Horváth Andrea (Bábolna)
Legjobb kapus:
Szalontai Adrienn (Tatabánya)

Nyusziváró Ovis Kupa
A címben szereplõ elnevezéssel
rendeztek teremfoci tornát sportcsarnokunkban március 22-én óvodáskorú labdarúgó palánták számára. A szervezõk négy csapatot hívtak
meg az eseményre: Ászár, Kisbér,
Súr és Bábolna települések együtteseit.
Az ötlet, mint ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is Szilágyi Ágnes
fejébõl pattant ki. A közelgõ húsvét
kapcsán arra gondolt, hogy a gyermekek, a szülõk és a labdarúgást
kedvelõ közönség számára egy kellemes, sportos, szórakoztató délelõttöt szervezzen. A látottak alapján
ez kitûnõen sikerült, és ami különösen kedves volt Ági számára, hogy
ezúttal a vidékrõl érkezett csapatok
kísérõi mellett sok bábolnai szülõ,
nagyszülõ és érdeklõdõ vette birtok-

ba a sportcsarnok nézõterét. A küzdõtéren az apróságok kergették a
labdát egyik kaputól a másikig, és
talán még az sem volt fontos, hogy
ki lövi a gólokat. Egy-egy vereség
kapcsán néha látszott némi kesergés a gyermekarcokon, a gyõzelmeket viszont kitörõ örömmel élték
meg a kis focisták.
Nagy László a bábolnai „ovifocisok” edzõje rendkívül örült a focitornának, hiszen településünkön
tavaly szeptember óta folyik az óvodások ilyen irányú képzése. 2007.
decemberében már rendeztek egy
tornát „Mikulás Kupa” elnevezéssel, ahol még nagyon kezdetleges
volt a bábolnai csapat szereplése.
Mostanra viszont a szakvezetõ szerint sokat fejlõdtek tanítványai,
mely meglátszott az eredményeken,

A bábolnai csapat edzõjükkel, Nagy Lászlóval

a lelkesedésen, és a játékon is. A
rendezvény elmaradhatatlan momentuma a tombola. A sorsoláson
sok-sok ajándékot nyerhettek a szerencsések. Ami a legfontosabb: a be-
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vétel összegét az utánpótlás korú labdarúgók támogatására fordíthatják a
szervezõk.
(Fofytatása a következõ oldalon.)

24. oldal

Sport

2008. április

Sport

Sport

Nyusziváró Ovis Kupa
(Fofytatás az elõzõ oldalról.)

Természetesen mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést,
melynek során a csapatok helyezéseiért járó kupák és érmek mellett
külön díjazták a legjobb kapust

(Sógorka Patrik Súrról), a legtechnikásabb játékost (Bors Balázs Bábolnáról) és a gólkirályt (Zsédely
Bence Kisbérrõl).
Az eredményhirdetést követõen
meglepetés várta a gyermekeket.
Húsvéti hangulatot idézve a bátrabb

A legjobb kapusnak járó serleget
Sógorka Patrik (Súr) vihette haza

A legtechnikásabb játékos
Bors Balázs (Bábolna) lett

focisták locsolóverseket mondtak,
majd rengeteg csokinyuszi és csokitojás érkezett a küzdõtérre. A hangulat
akkor hágott igazán tetõfokára, mikor
a szervezõk valódi élõ nyulakat hoztak a sportcsarnokba, persze kizárólag simogatás céljából.
Legjobb Kapus: Sógorka Patrik
(Súr)
Legtechnikásabb játékos: (a díjat
Súr polgármestere, Sógorka Miklós
ajánlotta fel) Bors Balázs (Bábolna)
Gólkirály: Zsédely Bence (Kisbér)

A gólkirályi címet
Zsédely Bence (Kisbér) nyerte el

A legtechnikásabb játékos
különdíjban is részesült

A 4. helyezést Ászár csapata
érte el.

A 3. helyért járó serleget a súriak
vihették haza

A 2. helyet Bábolna csapata
harcolta ki

A végsõ gyõzelmet Kisbér
szerezte meg
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HELYEZÉSEK:
1. Kisbér; 2. Bábolna; 3. Súr; 4. Ászár
EREDMÉNYEK:
Kisbér–Bábolna
3:0
Ászár–Súr
2:2
Kisbér–Ászár
5:0
Bábolna – Súr
1:1
Kisbér–Súr
6:0
Bábolna–Ászár
1:0
Rendezvény támogatói voltak:
Fõnix Virágbolt, Bábolna
Gombolai István, Bábolna
Bábolna Város Önkormányzata
Baranyai Magdolna, Bábolna
Cseh László, Bábolna
Kovács András, Bábolna, Móra u.
Árvarázs bolt, Bábolna
Tojásválogató, Bábolna
Varga Ferenc-Gazdabolt, Bábolna
Manna Diszkont, Bábolna
Popovics György, Bábolna
Kiss András zöldséges, Bábolna
Sógorka Miklós, Súr
Tóthné Kati cukrászda, Bábolna
Városi Óvoda és bölcsõde, Bábolna
Slánicz Béla, Bábolna
Sárkányné Gerencsér Henrietta,

BÁBOLNAI
FÓRUM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
FELELÕS KIADÓ:
a BTV KHT ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:
Török Sándor
Valkó Ferenc (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária
Levélcím:
Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009
Fax: (34) 369-759
Készült:
Misztótfalusi Kft. nyomdaüzemében

