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III. Bábolnai Sonkafesztivál
Húsvét elõtt egy héttel, április 5-én,
immár harmadik alkalommal rendezték
meg városunkban a Sonkafesztivált. Az
idei évben a programot a Debreceni Tibor által alapított Magyar Sonkalovagrend szervezte. A helyszín most is a
lovaspálya melletti kiállítócsarnok és
környéke volt. Az idõjárás viszont most
sokkal kegyesebb volt a szervezõkhöz,
mint az elmúlt két évben, hiszen ragyogó
napsütésben, kellemes idõben zajlottak
az események. A vásár 9 órakor nyitotta
meg kapuit. A fõ hangsúly természetesen
a hagyományos magyar sonkán volt, de
más egyéb füstölt árut is lehetett kóstolni
illetve vásárolni. Az étkek mellõl nem hiányozhattak az italok sem, különbözõ vi-

dékek pálinkáit és borait ízlelhették az
érdeklõdõk. A vásárban idén is megjelentek a kézmûvesek, akik a Cseperedõk
KH Egyesület szervezésében vettek részt
a rendezvényen, s a délutáni órákban a
helyi iskola és óvoda pedagógusaival karöltve foglalkoztak a játszóházban résztvevõkkel. A színpadi programok már a
délelõtti órákban elkezdõdtek. Hallhattunk bordalokat, magyarnótát, operettet
és musicalt. A helyi Ritmus Koncert Fúvószenekar, a Tiamo Modern Tánccsoport, az Idõsek Klubja Vadvirág Együttese és a Cseperedõk Néptánccsoport is
bemutatkozott. Sokan kísérték figyelemmel a borlovagrendek és a sonkalovagrend felvonulását. Ám a rendezvény fõ

attrakciója most a sonkaverseny volt. Az
idei évben is neves zsûri értékelte különbözõ kategóriákban a sonkákat, melyek
száma jóval több volt az elõzõ évekhez
képest, így a díjkiosztás, a tervezetthez
képest, közel egy órával késõbb került
sorra. A zsûri elmondása szerint nagyon
nehéz dolguk volt, mivel a nagy mennyiség mellett, nagyon jó minõségû sonkákat kellett összehasonlítaniuk.
Végül is elmondhatjuk, hogy a Bábolnai Sonkafesztiválnak egyre nagyobb a
népszerûsége, hiszen már távolabbi településekrõl is ellátogattak városunkba
ezen a szép tavaszi napon. Becsült adatok szerint 3 – 4000 ember fordult meg a
rendezvényen.
T.S.

Költészet napja az Idõsek Klubjában
Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük 1964
óta a költészet napját. Ez alkalomból április 8-án, az Idõsek
Klubjában „verses” programot szerveztek. A tagok olyan költeményeket hoztak magukkal és olvastak fel illetve mondtak el,
melyeket nagyon szeretnek. A mai világban sajnos egyre kevesebben vesznek kezükbe könyveket. A verses kötetek sokszor
ott porosodnak a polcokon. Pedig egy-egy írás olvasása, képeinek elképzelése fejleszti az ember kreativitását, képzelõerejét.

Ma, amikor szinte mindent filmre visznek, nehéz saját, belsõ világot kialakítani. A rendezõk, látványtervezõk és sokan mások
megmutatják, hogy mit kell látnunk. Ez a helyes út? Ki tudja?
Azért a zseniálisan megalkotott sok-sok film mellett a könyveket sem kellene félredobni. Talán egyszer újra „divatba jön”
majd az olvasás és újra minden generáció forgatja majd a könyvek lapjait!
T.S.

Egészségügyi szûrés az Idõsek Klubjában
Április 21-én a délelõtti órákban egy busz állt meg az Idõsek
Klubjánál. Ez alkalommal nem kirándulásra vitte idõsebbjeinket a jármû, hanem egy ingyenes szûrõvizsgálaton vehettek
részt a 65 év felettiek. Ebben az életkorban már javasolt, hogy
szûrõvizsgálatokon vegyenek részt az emberek, hiszen így megelõzhetõ néhány betegség. A leggyakrabban elõforduló gondok, Kövesdi Krisztina hallásakusztikus elmondása szerint, „a
csontsûrûség az minden esetben és a hallás az, ami még problémát jelenthet.” A „mozgó szûrõállomáson” ezeken kívül még
szívstressz, testtömeg index és zsírszázalék mérés van. A vizsgálat itt tulajdonképpen tájékoztató jellegû, s probléma esetén
megfelelõ szakrendelõbe irányítják a betegeket.
T.S.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tájékoztató a 2009. április 23-án tartott testületi ülésrõl
Az elsõ napirendi pontban beszámoló hangzott el a
két ülés között történt eseményekrõl, a lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl. Szintén ebben a napirendi pontban számoltak
be a bizottságok elnökei az önkormányzati-ülés napirendi pontjait nem érintõ kérdésekrõl. Ezek közül kiemelendõ a Julianus Kiadó megkeresése, a cég Bábolnáról szeretne egy útikönyvet kiadni, a megjelentetéséhez kért anyagi segítséget a kiadó. A megkereséssel Bábolna Város Önkormányzatának Pénzügyi -, valamint
Kulturális és Sportbizottsága foglalkozott. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a tervezett útikönyv magyar
,angol és német nyelven való egy kötetben történõ
megjelenését, valamint a kiadvány nyomdai költségeit
fogja finanszírozni. A Bábolnáról készülõ útikönyv természetesen számos helyen lesz majd megvásárolható.
A Pénzügyi Bizottság foglalkozott ezen túl a lomtalanítás ügyével, valamint az ÉDV Zrt. víztoronybérletével kapcsolatos díjfizetés elmaradásával is. Az üggyel
kapcsolatban az önkormányzat úgy döntött, hogy a Bábolnai Kereskedõudvarban elvégzi az önálló vízóraaknák kialakítását, így ezen túl minden bérlõ saját maga
szerzõdhet, illetve egyénileg fizethet majd az ÉDV Zrt.nek. A jövõben tehát összesen 16 egyéni vízóraakna,
valamint ugyanennyi plombált vízóra telepítésére kerül majd sor. Az ÉDV Zrt. ígéretet tett arra, hogy az eddig felhalmozott hátralékát még a 2009. év folyamán
kifizeti Bábolna Város Önkormányzatának.
Szintén napirendi pontokon kívüli kérdés volt a
Központi Sertéstelep bezárását követõen megszaporodott rágcsálók problémája is. Az önkormányzat úgy határozott, hogy a rágcsálómentesítést elvégezteti, a felmerülõ költségekkel pedig a tulajdonos cég számláját
fogja terhelni.
Szintén a bizottságok foglalkoztak a város kerékpárútjainak bõvítésével is. Az önkormányzat ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be egy az IKR

Zrt.-tõl Nagyigmánd határáig kiépítendõ kerékpárút
megvalósítására.
A könyvvizsgálói jelentés alapján a második napirendi pontban fogadta el a képviselõ-testület a 2008.
évre vonatkozó zárszámadást és a pénzmaradványok
megállapítását. A múlt évrõl mintegy 17 millió forint
pénzmaradványt állapítottak meg, amelybõl már 10
millió forintot tervesítettek a 2009. évre vonatkozó büdzsében.
A harmadik napirendi pontban történ meg a 2009.
évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása,
amelyet a gazdasági változások figyelembevételével negyedévente fog felülvizsgálni a bábolnai önkormányzat.
A negyedik napirendi pontban a szociális étkezési
támogatások felülvizsgálatára, valamint azok díjainak
2009-re vonatkozó korrekciójára került sor.
Az ötödik napirendi pontban a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadására került sor.
A hatodik napirendi pontban a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. 2008. évre vonatkozó beszámolójára került sor, amelyet a képviselõ-testület elfogadott.
A hetedik napirendi pontban a Bábolna Televízió
Nonprofit-Kft. múlt esztendõre vonatkozó beszámolója
hangzott el, amelyet a képviselõk szintén elfogadtak.
A nyolcadik napirendi pontban a Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ-, Beruházó Kft. múlt évi munkájáról szóló beszámoló hangzott el, amelyet a város képviselõi egyhangúlag szavaztak meg.
A kilencedik napirendi pontban sportlétesítmény
felújítására vonatkozó pályázat beadásáról tárgyalt a
képviselõ-testület. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be a Sporttelep épületének teljeskörû
belsõ felújítására, amely az elõzetes számítások szerint
mintegy 10 millió 775 ezer forintba kerülne majd. Az
Önkormányzati Minisztériumnál kiírt ilyen munkála-

tokra vonatkozó pályázaton maximálisan 10 millió forint támogatás nyerhetõ el.Ha az önkormányzat megnyerné a pályázatot, akkor a felújítási költségbõl csupán a 10 milliós állami támogatáson túli 775 ezer forintot kellene kifizetnie. A bábolnai önkormányzat úgy
döntött, hogy amennyiben a beadott pályázat sikeres
lesz, akkor a felújításon túl saját költségen további öltözõk építésével bõvíti majd az épületet.
Az egyebek napirendi pontban elsõként a Kardirex
Kft. megkeresésével foglalkozott a képviselõ-testület. A
Kardirex Kft. arra kérte az önkormányzatot, hogy telephelyen belül csoportosíthasson át szakorvosi órákat
annak érdekében, hogy ezek finanszírozását a továbbiakban is megkaphassa. Fontos megjegyezni, hogy a
Bábolnán jelenleg meglévõ szakorvosi rendelésekre
nem vonatkozna a változtatás, csak azokat a szakrendeléseket érintené az átcsoportosítás, amelyeket Bábolnán eddig sem lehetett igénybe venni.
Szintén egyebek napirendi pontban került sor
Zábrádi János képviselõ felvetésére, aki nehezményezte, hogy Bábolna számos pontján olyan cégtáblák árválkodnak, amelyek, olyan cégekhez tartoznak, amelyek már nem mûködnek, vagy rég elköltöztek a jelölt
helyrõl. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az elévült cégtáblák eltávolítása érdekében lépéseket fog tenni.
Zárt ülés keretében tárgyalták a képviselõk a Bábolnai Általános Iskola épületének felújításra kiírt közbeszerzési pályázatok elbírálását. Az elsõ fordulóban öszszesen 4 pályázó jelentkezett. Ezen pályázatok mindegyikét visszaküldte az önkormányzat hiánypótlásra,
amelynek 2 cég tett eleget, így õk jutottak a második
fordulóba. A továbbjutó két pályázó egyike nem teljesítette a hiánypótlás során elõírt kötelezettséget, így végül a komáromi WF Kft. maradt az egyetlen pályázó,
amely megfelelt a kiírási feltételeknek. A bábolnai önkormányzat így ezzel a céggel köt szerzõdést az általános iskola épületének felújítására és bõvítésére.

Felhívjuk a Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a továbbiakban helyi adókkal kapcsolatos nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal
nem küld ki. A nyomtatványokat az adózók az Önkormányzat honlapjáról (www.babolna.hu) letölthetik.
Bábolna Város Polgármesteri Hivatala

SZENT GYÖRGY NAPI ELISMERÉSEK
Szent György napján, vagyis április 24.-én Bábolna
Polgármesteri Hivatalában köszöntötte dr. Horváth Klára
a település rendõreit, polgárõreit és tûzoltóit. A város polgármestere beszédében elmondta, hogy az említett
szervezetek tagjai nagyban hozzájárulnak a település
mindennapjainak biztonságos mûködéséhez. A szokásoknak megfelelõen mind a három szervezet egy-egy

tagjának idén is oklevelet és jelképes pénzösszeget adtak
át a Bábolnán végzett áldozatos munkáért. 2009-ben elismerésben részesült a Buza Géza a Bábolnai Tûzoltó
Egyesület tagja, Kovács Ádám, a Bábolnai Polgárõr
Egyesület tagja, valamint Terlovics Gergely rendõrfõtörzsõrmester.

Buza Géza tûzoltó

Kovács Ádám polgárõr
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A Firkin zenekar koncertje Bábolnán
Április 17-én rendezte meg
Önkormányzatunk a „Muzsika
hangjai – Bábolnai Gálaest” címû rendezvényét a Kamaraszínházban. Ezúttal nem egy
megszokott stílusú zenét játszó
zenekar koncertjét hallgathatta
meg a közönség. A Firkin zenekar vezetõje, Péter János a következõket mondta errõl: „Ez
egy ír punk zene. Lehet, hogy
ijesztõen hangzik, mivel Magyarországon a punk-nak elég
rossz csengése van egyelõre, de
ez most nyugaton elég nagy
népszerûségnek örvend, nagyon
sok nagy zenekar van e stílus
mögött.” Akik ott voltak az elõadáson, megerõsíthetik, hogy ez
egyáltalán nem ijesztõ, hanem
„ez egy nagyon jó zene. Jó belefeküdni, belehemperegni, mert
nagyon dallamos és vidám. Ez

most mindenkinek kell.” Mióta
mûködik a zenekar? – tettük fel
a kérdést Péter Jánosnak. „Tavaly nyáron összehoztam a legjobb zenészeket, akiket lehetett. Ilyen szempontból nagyon
fiatalok vagyunk. Más szem-

pontból viszont hosszú elõkészület után alapítottuk az együttest, csupa tapasztalt zenészekkel. Fél éves, rengeteg munka
után eljutottunk egy olyan állapotba, hogy egy nemzetközi kiadó megvette az elsõ lemezünk

anyagát, mely kb. két hét múlva
(azaz a napokban – a szerk.) jelenik meg. Mikor létrehoztam a
zenekart, úgy gondoltam, hogy
fõként külföldön lesz keresett,
és kb. két év múlva indul be igazán. Szerencsére nagyon gyorsan beindult a szekér. 2008. október 2-án volt Makón a debütáló koncertünk, mely teltházas
volt, és azóta közel harminc alkalommal léptünk színpadra,
szinte mindig teltház elõtt.”
Sajnos április 17-én nem telt
meg teljesen a Kamaraszínház
nézõtere, de akik ott voltak, bizonyosan jól érezték magukat,
hiszen a magával ragadó zene,
az elõadók egyénisége nem véletlenül csalt ki többször is vastapsot a nézõktõl.
T. S.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A KOMTÛZ tájékoztatója

A Fórum elõzõ számaiban már bemutatkozott az Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata. Áprilisban szó esett az Idõsek Klubjában folyó tevékenységekrõl, most a házi segítségnyújtás szolgáltatásaival szeretném megismertetni
a kedves olvasót.
A Szociális Törvény alapján a saját otthonukban élõ, önmaguk ellátására képtelen
személyek számára nyújtott ellátási forma a házi segítségnyújtás.
Lakásukban történõ szükség szerinti segítséget nyújtunk azoknak a koruk, fogyatékosságuk vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához ezt igénylik.
A házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek:
- meleg étel biztosítása
- bevásárlás
- testi, személyi higiéné biztosítása
- öltöztetés, ágyazás
- orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás
- hivatalos ügyek intézése
- pszichés gondozás
- külsõ kapcsolattartás elõsegítése
A házi gondozás nem betegápolás! A gondozásért térítési díjat kell fizetni, melyet
az Önkormányzat Helyi Rendelete szabályoz. Ez 2009-ben 300 Ft/óra.
A gondozás terjedelme és gyakorisága szerinti lehetõségek:
- teljes gondozás - tehetetlen, önkiszolgálásra nem képes gondozott esetén
- részgondozás - a csak bizonyos tevékenység elvégzésére képtelen személyeknél.
Gyakorisága lehet mindennapos, vagy idõszakos. A gondozást csak munkaidõben
tudjuk vállalni, hétköznapokon 07-15 óra között.
Az igénybevétel kérelemre történik, amit az intézményvezetõnél kell benyújtani.
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi
XLII. törvény és a 27/1996.(X. 30.) BM. sz. rendeletben elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari munkák
közül az éves kéményellenõrzést és tisztítást, valamint az elmaradt éves szolgáltatási díj beszedését
végezzük, ütemtervünk szerint 2009. április 30-tól
a teljes településen.
Mellékelten közöljük a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés 12/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelet mellékletét a 2008. évi kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatások díjakról.
A turbós kémények (égéstermék elvezetõ rendszerek) idõszakos ellenõrzését, szükség szerinti
tisztítását a fûtési szezon befejezése után végezzük,
melyrõl az ingatlantulajdonosokat egyénileg értesítjük.
A 2009. évben az év utolsó harmadában végezzük a kémények második ellenõrzését, szükség
szerinti tisztítását.
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. Törvény 2008. évi módosítása szerint meghosszabbított ügyfélszolgálatot tartunk a komáromi kirendeltségünkön minden hétfõn 8.00–20.00 óráig.
Komárom-EEsztergom megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az idei (2009. május 29-31.)

Nemzetközi Kamionos Fesztivál,
a fõszervezõ tájékoztatása alapján,
megfelelõ támogatás hiányában

ELMARAD!
BÁBOLNAI FÓRUM

Folyamatosan kötelezõ munkák
Évente kötelezõ ellenõrzés, tisztítás
sormunkában (éves díj)
Megnevezés
Lakossági Közületi
(Áfá-val) (Nettó)
Egyedi (db) gravitációs 1.070,- Ft 2.740,- Ft
turbós
3.425,- Ft 4.400,- Ft
Gyûjtõ (szint) gravitációs 680,- Ft 1.500,- Ft
turbós
2.680,- Ft 3.420,- Ft
Kisközponti 60 kW alatt (db)
gravitációs 1.755,- Ft 4.115,- Ft
turbós
4.860,- Ft 6.240,- Ft
Központi 60 kW felett (fm)
gravitációs
650,-Ft
turbós
1.870,-Ft
A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak.
A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve
tüzelõberendezés) ellenõrzése, tisztítása az éves
díj fele.
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A szennyvízcsatornák kamerás vizsgálata
Városunkban a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft feladata a
szennyvízelvezetõ hálózat üzemeltetése, karbantartása, esetleges hibáinak
kijavítása és a szennyvíztisztító telep
üzemeltetése.
A hálózat karbantartási munkák
keretében került sor 2009 áprilisában
a Nagyváthy utca Banai út felé esõ
szakaszának- és a Petõfi- Mészáros út
keresztezõdésében az úttest alatti csatornaszakasz kamerás vizsgálatára. A
vizsgálat a szennyvíz hálózat e részén
elõforduló, gyakori csatornadugulások miatt vált szükségessé. A vizsgálatok elvégzését indokolta továbbá,
hogy korábban a Nagyváthy úti csatornadugulások elhárítása alkalmával a
csatornatisztító gépkocsi (WOMA)
rendszeresen nagy mennyiségû kavicsot mosott ki a rendszerbõl. A fentiekbõl arra lehetett következtetni,
hogy a csõvezeték fala valahol kilyukadt, beszakadt.
A csatornakamerázást csak tiszta
csatornában lehet végrehajtani,
ugyanis ha szennyezõdés, nagy menynyiségû kiülepedett hordalék van a
csatornában, a kamera nem képes
haladni a csõben. Elõbb tehát ki kell
mosni a csatornát, majd közvetlenül
a mosás után végezhetõ el a vizsgálat.
A kamera a felszínrõl egy kisteherautóból irányítható ahol a vizsgálat folyamatosan figyelemmel kísérhetõ és
tisztán látható, hogy milyen egy
szennyvízcsatorna belseje. Fekete-fe-

hér és színes képminõségben jól láthatóak az elváltozások, hibák. A készülék digitális távolságmérõvel rendelkezik a hiba helyének pontos meghatározásához.
A csatornavizsgáló mûszerrel a kamerás felvételek mellett mérhetõ a
vezeték lejtésének eltérése a fektetés-

na, és hogy mi a rendszeres dugulás
oka.
Az elkészült felvételek megtekintése után megállapítottuk, hogy a
Nagyváthy úti csatorna alsó szakaszán, a csõfalon tenyér nagyságú lyuk
van, melyet feltételezhetõen a csatorna takarásakor nem megfelelõ mun-

kor megállapított lejtés mértékétõl.
Amennyiben a vizsgált vezetéknél a
pozitív és negatív irányú eltérések nagyobbak a szabványban megengedettnél, a vezetéken ún. „zsákok” vannak. Ezekben a „zsákokban” a nagyobb fajsúlyú szennyezõdések kiülepednek és a vezeték dugulását okozzák. Látható, hogy hol nõtt be a csatornarendszer mellett ültetett fák gyökérzete, merre kanyarodik a csator-

kavégzés okozhatott. Nagy valószínûséggel ez volt az oka annak, hogy a
csatornába nagyobb mennyiségben
került kavics, mely felhalmozódva az
átfolyási keresztmetszet csökkenését
és a dugulás kialakulását okozta. A
gyakori meghibásodáshoz hozzájárul,
hogy az építés során nem megfelelõen tömörítették a csõvezeték körül a
földet, ezért a lejtés nem egyenletes. A
mûanyag csatornánál a tömítés egy

Felszámolás alatt
a sertéstenyésztés
Mint tudjuk, az állattenyésztés lassan végleg eltûnik
az egykor szebb idõket megélt Bábolnáról. Abban a városban, amely egykor Magyarország egyik mintagazdaságának számított, mára alig találni állattenyészetet.
Az egykori óriáscég, a Bábolna Rt. valamikori telephelyeinek nagy részén mára megszûnt a gazdálkodás,
vagy magánszemélyek vásárolták meg és hasznosítják

nem mezõgazdasági céllal. Az is tény, hogy jelenleg hazánkban az állattenyésztési ágazat nem számít nyereséges tevékenységnek. Számos céget számoltak és számolnak fel jelenleg is. Ennek a folyamatnak az egyik
vesztese a Pegano Pig Kft. is, amely nem mellékesen
számos hitelezõjével szemben fizetésképtelenné vált, a
mostanra kiürített telepeket pedig sem kármentesíteni sem az elszaporodott rágcsálóktól megszabadítani
nem tudta.
Szabó Zsolt felszámolóbiztos azt állítja, hogy ennek
ellenére beindulhatna a sertéstenyésztés az említett
cég telephelyein, azonban ennek feltétele egy fizetõképes, új tulajdonos lenne.
A telepek kiürítése után a legnagyobb gondot a környezetszennyezés és az elszaporodott rágcsálók jelentik. A Pegano Pig Kft. telephelyein összesen 3 hígtrágya
- tó található, amelyek rekultiválására a felszámolás
alatt nincs lehetõség, hiszen a környezeti tehermentesítést, de még a felszámolási költségeket sem fedezi a
cég jelenlegi vagyona.
Szabó Zsolt információi szerint a sertéstenyésztési
tevékenység folytatására eddig nem akadt befektetõ,
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helyen „belóg”, ez visszatartja a rendszerbe került papírt, és további hibák
kialakulásához vezet.
A Mészáros út alatti csatornaszakaszon is megfigyelhetõ a „zsákosodás” és a homok vagy kavics kiülepedése, valamint a csõfalon nagy menynyiségû zsír kirakódása.
A felvételek elemzését követõen elmondható, hogy a vizsgált utcák esetében a hibák okát elsõsorban a kivitelezés hiányosságaiban kell keresni.
A hibás csatornaszakaszok kijavítását
a Bábolnai Szolgáltató Kft. a 2009 évben elvégzi.
A kivitelezésbõl adódó problémák
mellett részben a lakosság szerepe is
jelentõs lehet egy-egy dugulás kialakulásában. A hibaelhárítások során
többször volt példa rá, hogy kétliteres
PET palack, felmosórongy, hótaposó
csizma, hegesztõpálca, vagy fürdõszobai felszerelés okozott dugulást. Sajnálatos, hogy sokan a csatornába öntik a konyhai hulladékot, elhasznált
sütõolajat, zsírt, mely utóbbi a csõfalon vastagon lerakódva, az átfolyási
keresztmetszet fokozatos csökkenését
okozza. A csatornarendszer fenntartása, a hibák elhárítása többletköltséget
jelent a szolgáltatónak. A csatornadíjak tervezése során a hibaelhárítás
költsége, - azok gyakoriságát és összegét figyelembe véve - beépül a csatornadíjba.
Mindannyiunk érdeke a csatorna
megfelelõ használata, hogy abba csak
rendeltetésének megfelelõen kommunális szennyvíz kerüljön.
Bábolnai Szolgáltató Kft.

ezért a telepeken található épületek május elsejétõl
sok-sok év után üresen fognak állni. Amennyiben a
felszámolt telephelyeknek egy éven belül nem akad
vásárlója, akkor a felszámolást végzõk természetben
tudják a cég tartozásait kiegyenlíteni a hitelezõk felé.
A kiürített telepeken elszaporodott rágcsálók problémáját a felszámolónak kell megoldania. Erre azonban nincs fedezete, ezrét a rágcsálómentesítést egyelõre a Bábolna Város Önkormányzata finanszírozza
meg.
Nagy Attila István
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Meghívó
A Bábolna Városi Óvoda és Bölcsõde
Szeretettel vár mindenkit
Június 6-án (szombaton) az óvoda udvarán
9 30 órától tartandó

,,Régi idõk tárgyai és eszközei’’
kiállítás
2009. május 12 – 24-ig
a Tiszti kaszinó 4-es termében

Gyermeknapi rendezvényére

A kiállítást
2009. május 12-én 16 órakor
dr. Horváth Klára polgármester
nyitja meg.

(Rossz idõ esetén a programokat a kis óvoda épületében tartjuk.)

Kérjük vegyenek részt gyermekeikkel közösen
egy élményekben teli napon.
Szívesen látjuk leendõ óvodásainkat is
szüleikkel együtt.
A gyermeknapon

sütemény-sütõ versenyt is hirdetünk
a szülõk körében, kérjük nevezzenek
minél többen.
A süteményeket a verseny végén kiárusítjuk.

Az óvoda meseszakkörösei által, Bábolnán
összegyûjtött korabeli használati és dísztárgyak,
eszközök, festmények, fényképek, könyvek várják
az érdeklõdõket.
Az idõsebb generációkban emlékeket ébreszthetnek,
míg a fiatalabbak esetleg még sosem látott dolgokkal
találkozhatnak.

A programok ideje alatt a Szülõi szervezet által
mûködtetett büfé várja a gyerekeket.

A gyûjtemény
minden nap 9 – 17 óráig
látogatható.

HITELÜGYINTÉZÉS

Meghívó

Akár elõzetes költségek nélkül!

5 millió Ft jelzáloghitel
törlesztõrészlete
31.653,- Ft/hó

ADÓSSÁGRENDEZÉS!
Végrehajtás, APEHtartozás rendezése!

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves hozzátartozóit
2009. május 16-án a Bábolna Városi Sportcsarnokban
megrendezésre kerülõ

búcsúi batyus sportbálra

Belépõ: 1.500,- Ft/fõ
melyet a bábolnai sportrendezvények támogatására fordítjuk
Részvételi szándékát kérjük jelezze május 13-ig
az 568-007, 30-417-92-36 vagy az 568-037-es telefonszámon
Asztalfoglalási szándékát kérem jelezze a 30-417-92-36-os számon

Ünnepi program:
20.00-tól Gyülekezõ
20.30
Megnyitó - dr. Horváth Klára ünnepi köszöntõje
20.40
Kisbéri mazsorett csoportok (senior, junior)
elõadása

Koreográfia: High scool, Christina Aguilera: keeps getting
better, Szamba, Dixie Nagyok menet, Egybotos színpadi
szám, Schauen baker: V.I.P., Shania twain: let s go girls,
Rihanna: Disturbia, Dixie, Christina Aguilera: keeps getting better Kán-kán

INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS/

IDÕPONTEGYEZTETÉS:
06-209-513-036
06-209-259-171

22.00-tól Bál - A zenét Kapitány Péter szolgáltatja
23.30
Tombola - Utána tánc reggelig

BÜFÉ étel-ital
BÁBOLNAI FÓRUM
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A város apraja nagyja szorgoskodott a Föld Napján
Föld Napja az óvodában
Az elõzõ évekhez hasonlóan ebben az esztendõben is április 22én óvodánk bekapcsolódott a Föld Napja alkalmából meghirdetett
programba.
A gyermekekkel a délelõtt folyamán megtisztítottuk az utcát a
szeméttõl, összegereblyéztük a száraz faleveleket és szemetes zsákba összeszedtük az apróbb gallyakat, tobozokat. Természetesen
azért, hogy az óvoda udvara tiszta maradjon, ott is tevékenykedtünk, hiszen a szorgos kezek leseperték a járdát, összegereblyézték
az apróbb faágakat. Az óvoda és környékének rendezése nagyon jó
hangulatban telt, hiszen ezen a szerdai napon az idõjárás is kegyes
volt hozzánk, mert „hétágra” sütött a nap, így a munka végeztével
következhetett a jól megérdemelt játék az udvaron.
Óvodánk fontosnak tartja azt, hogy ezen a napon bekapcsolódjon e világméretû mozgalomba, és jelentõségét ne csak a televízióból, rádióból hallja a gyermek, hanem õ maga is tegyen azért, hogy
a Földünk továbbra is „élhetõ” maradjon.
Ugyanezen a napon nemcsak a gyermekek szorgoskodtak, hanem a szülõk is. A délután folyamán papírgyûjtést szerveztünk,

amelyre összesen 8 tonna papír gyûlt össze, 33 000 Ft értékben. Az
összegbõl a csoportokba játékok vásárlását tervezzük. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját, aki a papír gyûjtésében és a rakodásban részt vett.
Kériné Váradi Marianna
óvodavezetõ helyettes

A FÖLD NAPJÁN Kisbábolna Lovas Klub farmján jártunk
Valami kicsit újat, mást szerettünk volna, ami
beleillik a témanap fogalmába és talán az érintettek körében is pozitív visszhangra talál. Így született
meg a terv, menjünk el Kisbábolnára és útközben a
környezettel, annak védelmével, az élõvilággal, növényekkel, állatokkal, Földünkkel kapcsolatos feladatok megoldásával tanuljunk is, túrázzunk is,
szórakozzunk és ismerkedjünk az iskolához 4 kmre fekvõ lovas farmmal, és kicsit lássunk is az ott folyó munkából.

A felsõ tagozatos tanulók április 23-án erre hangolódva gyülekeztek az iskola udvarán. Klincsokné
Sarf Lívia és Szabóné Hornok Ildikó fogadta az
1.állomásra osztályonként érkezõ csapatokat. Menetlevelet kellett bemutatni, az elõzetesen készített
védett növény vagy állat rajzát leadni, mozaikképet
kirakni és máris a kézben tartott dossziéban található térkép alapján indulhattak. Az utat a polgárõrök biztosították, amit ezúton is köszönünk nekik.
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A 2. állomáson Pohlné Szili Erika és Tóth
Zoltánné fogadta az érkezõket. 20 biológiai témájú
kérdés várta a csapatokat. Miután megoldották és
hogy ne unatkozzanak a következõ 1 kilométeres
távon, zsírkrétát és papírt kaptak, hogy kéregrajzokat készítsenek fák törzsérõl.
A 3. állomáson Veresné Szkocsek Mária és Veres
Zoltán szobroztatta meg a meglepett érkezõket,
ugyanis a csoport tagjainak szobrot kellett önmagukból formálniuk, ami kifejezte a cím által kívánt
Szép Földünk tartalmat. Ezen kívül igen szûk „csónakban” összehajtogatott papírlapon kellett átkelni
minél több embernek a folyó túlsó partjára.
A kisbábolnai útra kanyarodva Gõgösné Rovács
Ágnes és Kassai Éva ezúttal nem matematikai, ha-

nem nyelvi játékokkal várta a diákokat. Szövegben
rejtõzködõ állatneveket kellett megtalálni és egy
másik nyelvi feladatban közmondások szavainak
halmazából kellett a helyes mondatokat kirakni.
Már a lovas farmon volt az utolsó feladat, ahol
Kovács Judit és Lányi Szilvia gyûjtötte be a menetleveleket és a kéregrajzokat. Ezen kívül a témanapnak megfelelõ tartalommal összeállított TOTÓ volt a
feladat. A 6.b és a 7.c érte el a legtöbb pontot az
akadályversenyen.
Ezt követõen Jakus Hédi várta az érkezõket, aki
a témanap kapcsán örömmel fogadta az ötletet,
hogy hozzájuk tervezzük az akadályverseny záró
programját. Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
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dani a lovas programért, a fogadtatásért és a meleg
teáért.
A farmon eltöltött másfél óra alatt Fábián Dóra,
Morovicz Nikoletta, Suhayda Viola és Tornyos Fanni
mutattak be ízelítõt Tóth András edzõjük irányításával tudományukból. Sokan bejárták a farm területét, mások fociztak vagy éltek a lehetõséggel, hogy
kötõféken vezetett lovon lovagoljanak. Fél 12-kor 3
busz érkezett a Tempo Tourstól, hogy visszavigye az
iskolába a résztvevõket. Nekik is köszönjük, hogy
készségesen rendelkezésre bocsátották jármûveiket. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy valamennyi
említett szervezõ és segítõ munkálkodott a témanap sikeréért.
Veres Zoltán szervezõ tanár
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A felnõttek is kivették részüket a munkából
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
dolgozói a Bábolna-Csemerháza és a
Bábolna-Farkaskút közti útszakaszok rendbetételérõl gondoskodtak. Bizony, sokat
kellett hajolgatniuk az út menti árokban.
Rengeteg eldobált mûanyag flakon, és más
le nem bomló hulladék került a zsákokba.
Csemerházáig például 10 zsák telt meg szeméttel.
A közmunkások is kivették részüket az
akcióból. Õk az autópályától településünkig gyûjtögettek, valamint az illegális szemétlerakónak használt régi derítõ környékén tevékenykedtek. Nekik is sok dolguk
akadt. Munkájuk során az autópályától Bábolnáig például 14 zsákot raktak tele hulladékkal. Közmunkásaink egyébként hetente
rendszeresen összegyûjtik a városunkban
keletkezõ szemetet, amely sajnos mind a
mai napig jelentõs mennyiséget tesz ki.
A Bana és Bábolna közt mûködõ szennyvíztelepre vezetõ út is közkedvelt szemétlerakó hely. Itt a Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. munkatársai szedték össze az út

menti fás, bokros, bozótos árokban elszórt
hulladékokat. Sörös dobozok, üdítõs flakonok, mûanyag lökhárító, és autóalkatrészek
mellett még zsákba csomagolt macskatetem is elõkerült.
Bábolna Város Polgármesteri Hivatala
és az okmányiroda szinte teljes létszámmal
a Kisfaludy lakótelep környékén kezdett tevékenykedni, majd a 16-os utcáit tisztították meg aprólékos gonddal. Ide tartozott a
Csikótelepi út, és a benzinkút környéke is.
Míg az utcákban – az ott lakók rendszeretetének köszönhetõen - csak minimális
mennyiségû szemét gyûlt össze, addig a
benzinkút környékérõl rengeteg sörös doboz és cigarettacsikk került a zsákokba.
Szerencsére egyre több olyan bábolnai
vállalkozás akad, aki fontosnak érzi közvetlen környezete rendbetételét. Ilyen a Somtan Bt. és a Kopitransz Kft., akik közösen
takarítottak a szárítók, a keltetõk és a labdarúgópálya környékén. Bizony, itt is gyorsan teltek a zsákok. Mivel olyan területen
gyûjtötték a szemetet, ahol üzemek mûködnek, a legkülönfélébb tárgyak kerültek a
zsákokba, de a legjellemzõbb talán az eldobált cigarettacsikkek tömkelege.
A banai úti lakótelep, valamint a barackos környékét a korábbi évek hagyományaihoz híven általános iskolánk tanulói tisztították meg az eldobált hulladéktól. Õk voltak legtöbben az akció során, hiszen a teljes
felsõ tagozat és a negyedik osztályosok pedagógusaik kíséretében láttak munkához.
Volt tennivalójuk bõven 10 órától délig, fõként a családi házas terület szélén, ahol a
lakóövezet vége található.
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola tanulói is rendszeres
részvevõi a Föld Napja akciósorozatnak. A
diákok elsõsorban az iskola és a kollégium
környékének rendbetételérõl gondoskodtak. A burjánzó cserjéket megnyírták, a
bokrok közül összeszedték a hulladékot, de
az épület hátsó területe sem maradt ki a
rendrakásból. Egy kis túrára is elindultak

Ölbõ felé, hogy tanárnõjük vezetésével az
út mentén eldobált szemetet összeszedjék.
Egészen Kisbábolnáig gyalogoltak a szép
napos idõben, és több zsákot megtöltöttek
hulladékkal.
Az akció során településünkön mintegy
380 fõ vette ki részét a hulladékgyûjtési
munkákból, melynek során környezetünk
egy kicsit fellélegezhetett. Bíztató, hogy a
tavalyi 180 zsák helyett idén 140 zsák szemét gyûlt össze, melyet a Közút Kht. jármûvei még azon a héten elszállítottak.
Hantos Péter

Szemétszedés
2009. április 22-én a Föld Napja alkalmából iskolánk is bekapcsolódott a szemétszedési akcióba. Idén nem csak az iskolások, hanem az önkormányzat és különbözõ cégek dolgozói is részt vettek a szemétgyûjtésben, így kisebb szeméttõl megtisztítandó terület esett
ránk. Míg az alsó tagozatosok az iskola környékén, a felsõs tanulók és tanáraik az iskolától távolabbi utcákban tevékenykedtek. Segítségünkre voltak az erre a napra kapott kesztyûk, láthatósági mellények és zsákok. Jó volt látni a sok tiszta utcát, amikor végeztünk.
Vigyázzunk rájuk egész évben!
Kovács Judit
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100 ÉVE SZÜLETETT
Radnóti Miklós (1909–1944)

Budapesten született, 1909.
május 5-én.
Eredeti neve Glatter Miklós.
Születése anyjának és ikertestvérének az életébe került; 12
éves volt, amikor apja meghalt.
Nagybátyja, Grosz Dezsõ
gondoskodott róla, az õ kívánságára szerzett kereskedelmi
érettségit 1927-ben, a csehországi Reichenberg (ma Liberec)
textilipari szakiskolájában.
Szerepelt a Jóság 1929 címû
antológiában, és néhány rövid
életû folyóirat szerkesztésében
is részt vett (1928; Kortárs). Két
és fél évet nagybátyja vállalatánál dolgozott.
1930-ban megjelent elsõ verseskötete (Pogány köszöntõ).
Õsszel a szegedi egyetemen magyar-francia szakra iratkozott
be. Sík Sándor, „a nagy profeszszor”, fölfigyelt rá, meghívta tudósképzõ szemináriumába.
Radnóti egyik alapítója a
Szegedi Fiatalok Mûvészeti
Kollégiumának. Falukutató útjaikon a parasztélettel ismerkedett (Tápé, öreg este), részt vett
a munkásotthon kulturális életében. Az illegális kommunista
párttal már Szeged elõtt laza
kapcsolatba került, de tagja sohasem lett, sõt nemegyszer bírálta, így pl. a József Attilát elítélõ moszkvai írók dogmatizmusát.
1931-ben elkobozták Újmódi
pásztorok éneke címû kötetét,
és izgatás, vallásgyalázás címén
nyolcnapi fogházra ítélték; ezt
Sík Sándor közbelépésére fel-

függesztették. A nyarat Párizsban töltötte. Lírája két kötettel
gazdagodott Szegeden (Lábadozó szél 1933; Újhold Buday
György fametszeteivel, 1935).
1934-ben bölcsészdoktorrá
avatták. Nevének Radnótira
magyarítását, mivel ez védett
név volt, megkérdezése nélkül
Radnóczira módosították. Írásait továbbra is Radnótiként írta alá, a ráerõszakolt névnek
pusztán doktori értekezésének
egyetemi változatán (Kaffka
Margit mûvészi fejlõdése) kellett szerepelnie.
1934-ben házasságot kötött a
szerelmes verseit már kora ifjúságától ihletõ Gyarmati Fannival.
1935-ben tanári oklevelet
szerzett, katedrához mégsem
jutott. Magánórák adásából,
szerény tiszteletdíjakból élt.
1935-ben szerkesztette a 12 fiatal költõt bemutató Korunk címû antológiát.
1936-ban tette közzé a pályájának fordulópontjaként emlegetett Járkálj csak, halálraítélt!
címû verseskötetét.
1937-ben Baumgarten-jutalmat kapott. Nyáron egy hónapig Párizsban tartózkodott.
1938-ban megjelent Meredek út címû könyve.
1940-ben adta ki Ikrek hava
címû prózai írását gyermekkoráról. Ezzel egy idõben a Válogatott verseket, 1942-ben Naptár címû rövid ciklusát jelentette meg.
1940. szeptember 5.-december 18. között munkaszolgálatos volt Szamosveresmarton.
1942. július 1-jétõl Margittán,
Királyhágón, Élesden (Bihar
megye), majd a hatvani cukorgyárban, végül a fõvárosban
szolgált.
A háborús cenzúra nem egy
versének közlését törölte, így
leginkább csak mûfordításaival
fordulhatott olvasóihoz; különösen La Fontaine meséin át.
A fordítások javát Orpheus

nyomában címû kötetben gyûjtötte össze.
1944. május 20-án ismét
munkaszolgálatos lett. Német
felügyelet alatt a szerbiai Bor
melletti Lager Heidenauban írta remekmûveit, a két utolsó eclogát, a Gyökér, a Levél a hitveshez és az A la recherche címû verset. 1944. szeptember
17-én innen indították el utolsó
útjára. Költészetének erejébe
és fennmaradásába vetett hite
oly erõs volt, hogy még az „erõltetett menet” közben is képes
olyan remekmûvek megírására,
mint a négy Razglednica. Noteszába gondosan beírt verseit exhumálásakor találták meg. A
még maga összeállította, de
utolsó verseivel bõvített kötete
(Tajtékos ég 1946) a háború

után éledezõ irodalmi életünk
elsõ jelentõs eseménye.
Abdán végeztek vele magyar
keretlegények 1944. november
9-én.
Kevés olyan magyar mûvész
van, akinél élet és költészet enynyire elválaszthatatlan lenne.
Születésének tragikus körülményeitõl egész életében nem szakad el, s egyre erõsödõ mértékben jelennek meg verseiben a
bûntudatnak, a szenvedés jogosságának motívumai. Származása pedig sorsának történelmi
tragikumát
adja.
Pomogáts Béla szavaival:
„Mintha természet és társadalom azon vetélkedett volna, melyikük pusztítsa el elõbb.”
Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

Radnóti Miklós :

Sem emlék, sem varázslat
Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kisér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüléptû szivében megterem
az érett és tünõdõ kevésszavú alázat,
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekérõl,
az már egy messzefénylõ szabad jövõ felé tör.
Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egy percre e gazdag életen;
szivemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,
a világ ujraépül, - s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék, sem varázslat, - baljós a menny felettem:
ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints.
Hol azelõtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.
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Ebben a tanévben sem tétlenkedett
néptánccsoportunk. Õsszel, az elsõ bemutatkozásunk a Kukorica Fesztivál
volt, majd novemberben Tatán vettünk
részt a „Márton napi szólótáncversenyen” öt középsõs gyermekkel.
Itthon a felkészülés idõszaka zajlott.
Vendégkoreográfust hívtunk a nagyokhoz Székesfehérvárról (Molnár Gábor),
aki méhkeréki táncokat tanított nekünk. Karácsonyra a szülõkkel készültünk. Arra gondoltunk, hogy próbáljunk
meg gyerekek nélkül, csak mi felnõttek
játszani. Szerencsére a szülõk lelkesen
támogatták az ötletet, fõleg az anyukák.
Az apukák nem tolongtak, de végül is sikerült három „önként” jelentkezõt
meggyõzni, akik profi módon játszották
el a pásztorok szerepét. Karácsony másnapján a nagy fiúk egy dudás kíséretében, a nyolc éves hagyományokhoz hûen, regöléssel köszöntöttek be néhány
családhoz.
A következõ három hónapban lázas
készülõdés folyt a gálamûsorunkra. A
középsõ csoporthoz is érkezett egy koreográfus (Maknics Csaba), aki moldvai
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A Cseperedõkrõl
táncokat tanított és állított belõle össze
egy koreográfiát.
A kicsikkel egy hosszabb lélegzetû
produkció gyakorlása következett, amiben játszhattak, beszélhettek és táncolhattak. Nekik és nekünk is egyaránt új
volt a „Galgamenti játszó”. Sokat „gyúrtuk”, mire színpadra kerülhetett, de
ügyesen megtanulták és beleélték magukat a gyerekek, amitõl valóban sikeres elõadás lett.
Szombathelyrõl érkezett egy vendégkoreográfus (Horváth Gyõzõ), aki vasi
táncanyagot tanított a középsõknek és a
nagyoknak. Ebbõl is született egy jó kis
koreográfia.
Közben februárban a szomszéd településen, Nagyigmándon a Mátyásnapi
Fesztiválon a nagyok képviselték a Cseperedõket, majd áprilisban az Almásfüzitõn megrendezett Megyei Gyermek
Néptáncfesztiválon a középsõk arattak
óriási közönségsikert.

Az idén sok új koreográfia készült,
de a nagymûsorunkra elõvettük néhány
régebbi kedvencünket is. Ilyen volt például a „Zoborvidéki asszonycsúfoló”,
amit a nagy lányok az anyukákkal
együtt adtak elõ. A próbák fantasztikus
hangulatúak voltak, ugyanúgy, mint a
karácsonyi mûsor próbái. Mi felnõttek,
ha felengedünk, néha rosszabbak vagyunk, mint a gyerekek. Jókat kacagtunk egy-egy beszóláson, tévesztésen,
mozdulaton. Élmény volt a szülõkkel
dolgozni. Reméljük egyre többször lesz
alkalmunk ezt tenni.
A gálamûsorunk április 25-én volt. A
Cseperedõk három csoportja és az
anyukák mellett az idén elõször vendégegyüttest hívtunk. Burgenlandból az
Õriszigeti és a Virgonc Néptáncegyüttes
fogadta el meghívásunkat. Õk maguk
fontosnak tartják a magyar kultúra és
hagyományok ápolását. Ezt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület lapjából
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idézve is megtudhatjuk egy alapító tag
nyilatkozatából: „Szorosabban összeálltunk, egyesültünk mi burgenlandi magyarok, mert úgy éreztük, hogy a mi
anyanyelvünk s kultúránk ápolásával,
ismertetésével és terjesztésével szolgálhatunk osztrák hazánknak.” Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, és táncukkal színesítették mûsorunkat. Ezen
az estén is, mint már évek óta, a Rojtos
Együttes húzta a talpalávalót.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik mûködésünket, munkánkat, programjainkat támogatják: Bábolna Város Önkormányzata; IKR Zrt.; Bábolnáért Közhasznú Alapítvány; Bábolnai Általános Iskola; Helydent Bt.; Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.; Bábolnai Szolgáltató Kft.; Kisbábolna
Lovasklub; BTV Kht.; Trouw Nutririon
Kft.; Tref7 Bt.; Csöbönyei – Pábli Bt.;
Bujáki Bt.; Sermesic Mária; Sermesic
Zoltán; Rhédey László; valamint a SZÜLÕK.
Bors Erika
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Tisztelt Bábolnai Adózók!
A Bábolnai Általános Iskola Iskolánkért Kh.
Alapítványa
köszönetét fejezi ki az elmúlt évben befizetett
jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák
jövedelemadójuk 1%-ával
az Iskolánkért Kh. Alapítványt!

Adószám: 19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük!

Tisztelt Szülõk!
A Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2008. évben adójuk 1%-át az intézménynek
ajánlották fel, melyet új fektetõk vásárlására
fordítottuk.
Kérem Önöket, hogy 2009. évben is támogassák
intézményünket, ennek érdekében a következõ
számlaszámra rendelkezzenek
a befizetett adójuk 1%-áról.
Bábolnáért Közalapítvány (Óvoda)

Adószám: 18614598-1-11
Köszönjük az intézménybe járó gyermekek
és a dolgozók nevében.
Somogyiné Szabados Marianna
Intézményvezetõ

Adója 1%-ával kérjük támogassa
a Magyar Vöröskeresztet!
A kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt kedvezményezett

adószáma: 19002093-2-41
Fontos, hogy a borítékra írja rá: nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét!
Köszönettel: Magyar Vöröskereszt

Támogassa Ön is utánpótlás
focistáinkat!
A gyerekek nevében most az Ön segítségét kérjük!
2008-as adóbevallása során a gyerekek javára
rendelkezzen adója 1%-ával!
Támogatását feltételrendszerünk fejlesztésére,
javítására szeretnénk felhasználni: felszerelések,
eszközök, utazás, tornák rendezése.
Elõre is köszönjük!

Adószámunk: 18614598-1-11

PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje
MÁJUS 10. – Vasárnap
MÁJUS 17. – Vasárnap
MÁJUS 24. – Vasárnap
MÁJUS 31. – Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra – Vendég igehirdetõ szolgálat
11 óra – Pünkösvasárnap, Úrvacsora
Legátus szolgál
JÚNIUS 01. – Hétfõ
11 óra – Pünkösdhétfõ
JÚNIUS 07. – Vasárnap 11 óra
JÚNIUS 14. – Vasárnap 11 óra
Egyéb program:
ÁPRILIS 18. – Szombat, Nagyigmándon
Egyházmegyei ifjúsági találkozó
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:
Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266
Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
rendje
MÁJUS 17. vasárnap 15 óra
Egyéb programjaink:
JÚNIUS 1. hétfõ, Tordas
Hagyományos Egyházmegyei Pünkösdhétfõi Találkozó
JÚNIUS 7. vasárnap 10 óra, Komárom
Tanévzáró istentisztelet hittanosaink közremûködésével
Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu;
www.evangelikus.lap.hu; http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje

Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna
MÁJUS-JÚNIUS HÓNAPBAN

10-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Húsvét 5. vasárnapja
17-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Elsõ áldozás
Húsvét 6. vasárnapja
24-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Urunk mennybemenetele
31-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Pünkösdvasárnap
június
07-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Szentháromság vasárnapja
14-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 11. vasárnap
21-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 12. vasárnap
28-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 13. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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,,A Duna mindnyájunk ügye’’
Az idei tanévben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium egy nagyon érdekes versenyt hirdetett meg a
fiatalok körében.
A verseny célja: a Danube
Box “Duna Ismerettár” program magyarországi bevezetése
és ezáltal a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok segítése a Duna-medence teljes
területén abban, hogy a tanulókat érdeklõdõvé tegyék a Dunatérség természeti és kulturális
kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna-medence értékeinek megvédésére
és fenntartható használatára

irányuló fogékonyságot és tudatosságot.
A Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakiskola és Kollégium
diákjai közül a kilencedik évfolyamból vállalkozott három diák, hogy csapatot alkotnak és
beneveznek a második korosztály versenyére.
A Duna Ismerettár a Duna
Védelmi Nemzetközi Bizottság
(ICPDR) által készíttetett oktató és foglalkoztató csomag CD
interaktív ismerettár.
A felkészülést ennek megismerésével végeztük. Egy vízcsepp segítségével képzeletbeli
utazást tettünk a Duna forrásvidékétõl a Fekete –erdõtõl a Fekete –tengerig, közben az érintett tíz országról tudtunk meg
fontos információkat.

A PACIFikus jeligét választó csapat tagjai voltak: (balról jobbra)
Bohunka Soma - Molnár Dóra - Lánczos Dominik

A Duna a Nyugat és Kelet
közötti nagy kiterjedése következtében különösen jelentõs
európai dimenziójú folyam:
2.780 kilométeres össz-hosszával - a Volga után - Európa második leghosszabb folyója. Mellékfolyóival együtt - amelyek
közül csak a nagyobbak száma
is 120-ra tehetõ - rendkívül
nagy vízgyûjtõrõl vezeti le a vizet. A Duna 10 államon folyik
keresztül, a benne folyó víz még
további 9 államból származik,
és ezzel 19 államot és 81 millió
embert kapcsol össze.
A ”Duna felfedezése” címû
interaktív részben a Duna-medence különbözõ tájait, jelleg-
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zetes állatfajokat ismertünk
meg, közben tündérmeséket olvastunk és a dunai országok
konyhamûvészetét, ételeit csodálhattuk meg.
A három fordulóból álló kérdéssorokat nagyon jó eredménnyel oldották meg a tanulók, az esténként összeült kis
csapat vidám hangulatban készült mindegyik fordulóra.
A 133 induló csapatból az élmezõnyben végeztek diákjaink,
amihez gratulálok.
Bízom abban, hogy kedvet
kaptak ezek a fiatalok további
versenyzésekhez, esetleg egy
közös dunai utazáshoz.
Bierbauer Imréné szaktanár

Országos tanulmányi verseny
dobogósa a „Pettkóból”!
Minden évben megrendezik az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyt, amelyre a 9-10. osztályos szakiskolai tanulók jelentkezhetnek, hogy összemérjék tudásukat magyar nyelv és irodalom, matematika-fizika, számítástechnika
vagy történelem tantárgyakból. Iskolánkban, a bábolnai PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollégiumban hagyományosan sokan írták meg az elsõ forduló feladatlapjait, amelybõl
a legjobbakat továbbítottuk. A Székesfehérvárott lebonyolított
regionális versenyre Majsai Gabriella és Szabó Gyöngyi 10. osztályos tanulók matematikából, valamint Klacskó Andrea 10.
osztályos tanuló jutott be magyar nyelv és irodalomból.
A közép-dunántúli fordulóban Szabó Gyöngyi 5. helyezést
ért el,
Klacskó Andrea pedig 1. helyezésével tovább jutott az országos döntõbe.
A Kecskeméten megrendezett két napos versenyen írásban
és szóban is összemérték tudásukat a kísérõtanárokkal érkezett
versenyzõk.
Az országos döntõben Klacskó Andrea 3. helyen végzett magyar nyelv és irodalom tantárgyból.
Gratulálunk a kimagasló eredményhez, és további eredményes tanulást, és felkészítést kívánunk!
Pelczéder Zoltán
igazgató

Felkészítõ tanár Schnur Bernadett, Klacskó Andrea 3. helyezett
tanuló
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HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2009. évben:

1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

9600
5700
2850
1500

Ft
Ft
Ft
Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.

ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Hétfõ:
7 30-11 00-ig és 13 00-17 00-ig
Kedd:
szünnap
Szerda:
08 00-11 00-ig és 12 00–15-ig
Csütörtök:
7 30-11 00-ig
Péntek:
7 30-11 00-ig
A polgármester fogadóórája:
Csütörtök
8 00-12 00-ig
Házipénztári kifizetések:
Hétfõ:
8 00 – 15 00-ig
Szerda:
8 00 – 14 00-ig
Átutalások: minden héten pénteken
Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfõ:
8.00-11.30 és 12.30-15.30
Kedd:
ZÁRVA (telefonos bejelentkezés)
Szerda:
8.00-11.30 és 12.30-15.30
Csütörtök:
ZÁRVA
Péntek:
8.00-12.00

GUSTAIOLO HÍREK
Bábolna, Toldi u. 13. - Kereskedõ udvar
Tel.: 34/369-771 www.gustaiolo.hu
lehoczki@gustaiolobt.t-online.hu

Akcióinkról
és az aktuális napi ajánlatunkról
érdeklõdjön személyesen
az étteremben!
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A lovasiskolások élménydús kirándulása
Nagy izgalommal és tele várakozással
vágtunk neki annak a szakmai kirándulásnak, amit április 21-én szerveztünk a
Pettkó- Szandtner Tibor Lovas Szakiskola
diákjai számára.
Az élménydús programon 35 fõ vehetett
részt, melynek a költségeit pályázati forrásból tudtuk biztosítani.
Olyan helyszínt választottunk, ami
kiegészíti az iskolában tanult ismeretanyagot, és kipróbálható a szakmai gyakorlaton szerzett jártasság. Így került a
választás egy budapesti múzeumra és a
Lázár Lovasparkra.
A Magyar Nemzeti Múzeumban részletes információt kaphattunk a középkor
történelmérõl, amit a tanulók nagy
figyelemmel hallgattak. A Hõsök terének
csodálatos szobrait már a felkészült diákok
kiselõadás formájában mutatták be.
A legnagyobb élményt a Domonyvölgyben található Lázár Lovaspark adta, ahol a
fiatalok megtapasztalhatták az igényes,
magyaros vendégfogadást, a gyönyörû természeti környezetet, és a lovas szakma
minden szépségét.
Domony a Galga-völgy nyugati oldalán
fekszik, a Gödöllõi Tájvédelmi Körzet
közvetlen szomszédságában. A 2001-ben
létesített Lázár Lovasparkot a fogathajtó
világbajnok Lázár testvérek álmodták meg,
ahol európai színvonalú lovasbázis jött
létre.

A parkban két istálló található, amely 80
lónak ad otthont, döntõen lipicai fajták. A
bemutatót Szegedi Gábor úr vezette, aki
szintén világbajnok volt, és világcsúcstartó
a pusztafogat hajtásban.
A lovasbemutatón láthattuk:
– Négyesfogathajtást, pónifogathajtást
– Csikósok bravúrjait: lófektetés –
ültetés, ostorpattogtatást, csikósversenyt
– Nomád lovasíjász harci bemutatót:
lóról íjázás, dárda-vetést, tûzugrást
– Négyökrös szekeret
– Idomított szamár tréfás bemutatóját
– Puszta ötös fogatot
– Dámanyeregben lovagló bemutatót
korhû öltözékben

BÁBOLNAI FÓRUM

– Tanáraink ügyességét ostorral a kézben
üvegleverésben
A világbajnokok terme, és a magyar
falusi udvar szintén sok ismerettel szolgált,
és a sétakocsikázás során körbejártuk a
park teljes területét.
Öröm volt látni a tanulók érdeklõdést és
vidám hangulatát, ahol mindenki megtalálta a számára kedves háziállatot és programot.
Néhányan ahhoz is kedvet kaptak, hogy
itt vállaljanak munkát a tanulmányaik befejeztével.
Azzal az érzéssel értünk haza, hogy
máskor is szívesen visszamennénk e
csodálatos helyre, és érdemes volt megszervezni a tanulmányi kirándulást.
Bierbauer Imréné
szaktanár
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„A segítség házhoz megy”
Tisztelt Lakosok!
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ mobil segítségnyújtást
szervez a Bábolnához tartozó külterületeken élõk részére, május 29-i kezdettel.
A szolgálat családgondozója Farkas Nikoletta az alábbi idõpontokban, helyszíneken várja a hozzá fordulókat:
Minden hónap utolsó péntekén, 9-11 óra között:
• Farkaskút puszta
• Kajánd
• Csemerháza

FIGYELEM!
2009.május 26-án, kedden, 16 órától

ingyenes pszichológiai tanácsadást
tart Horváth Tímea pszichológus a Bábolnai
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Ady u. 17.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Minden hónap elsõ péntekén, 9-11 óra között:
• Mihályháza
• Kisbábolna
• Ölbõ
• Darányi

FIGYELEM!

Az alábbi problémákkal fordulhatnak a családgondozóhoz:
* anyagi problémák
* családi konfliktusok
* lelki, mentális problémák
* segítõ beszélgetés
* ügyintézéshez segítségnyújtás
* információ
* tanácsadás
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
Léber Gabriella
sajtóreferens
2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.
Telefon.:34/517-777 ( 21-27)
Mobil:06-30/298-67-94
e-mail: sajto.komarommrfk@komarom.police.hu

Gyorsan elszállnak a motorosok
(Komárom-EEsztergom megye)

2009. május 26-án, kedden
15 órától

DÍJTALAN
JOGI TANÁCSADÁS LESZ
A BÁBOLNAI Alapszolgáltatási Központban
(ADY U. 17.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
már megkezdték az autó elõzését, mikor a gépjármû vezetõje
körültekintés nélkül kanyarodni kezdett és nekiütközött a motorosoknak. Kedden elõbb az M1-es autópályán ütközött egy
motoros és egy kamion. Itt a tehergépjármû vezetõje hibázott,
aki egy terelésnél nem vette észre a mellette haladó motorkerékpárost és behúzódott elé. A motoros hiába fékezett, nem
tudta elkerülni az ütközést. Néhány perccel késõbb Kisbér belterületén történt egy baleset. Itt is a motoros volt a vétlen. A
személygépkocsi vezetõje nem adott elsõbbséget a kétkerekûnek és összeütköztek. Szerdán egy 23 éves csolnoki fiatalember
szenvedett súlyos koponyasérülést Csolnok belterületén. Segéd-motorkerékpárjával nekiütközött egy kiálló aknafedélnek,
felborult és mivel nem viselt bukósisakot, életveszélyesen megsérült.

A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen idén hamar elõkerültek a garázsokból a motorok és nem telt el sok idõ, a súlyos balesetek is „jöttek” egymás után. A legelsõ már 2009. március 1jén bekövetkezett. Tatán a motorkerékpáros elindulás után
azonnal elõzésbe kezdett, majd feltehetõen a hirtelen gázadás
következtében a jármû hátsó kereke megpördült, vezetõje a jármûvet nem tudta megtartani és az útpadkának csúszott. Az
esést követõen a motorkerékpár kigyulladt, majd néhány métert továbbcsúszva megállt. A baleset során a 38 éves tatai férfi
ruházatára üzemanyag folyt, ami a motorkerékpár kigyulladását követõen belobbant. A férfit súlyos-életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol belehalt sérüléseibe.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság a hasonló balesetek elkerülése érdekében már most felhívja mind a
motorosok, mind pedig a személygépjármûvel, teherautóval
közlekedõk figyelmét a KRESZ betartására és fokozott óvatosságot kér a közúti forgalomban résztvevõktõl.

Az elmúlt évek statisztikája szerint a motorosok „feketehónapja” 2007-ben és 2008-ban is április volt, de már márciusban,
a jó idõ beköszöntével is fordultak elõ súlyos és könnyû sérüléssel járó közlekedési balesetek. Idén sem volt ez másként, szinte
minden napra jutott egy-egy baleset. Április 4-én pénteken két
motorost is elgázolt a személygépkocsi vezetõje. A motorosok

Emellett a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság péntektõl fokozott ellenõrzést tart az ittas vezetõk, a
szabálytalanul közlekedõ motorosok kiszûrése és a balesetek
elkerülése érdekében, a motoros és gépkocsizó járõrök együttes bevetésével.
Tatabánya, 2009. április 10.

Szintén a tapasztalatok mondatják a rendõrséggel azt, hogy a
fokozatosság a motorozásnál sem árt. A téli szünetet követõen
elõször érdemes kisebb távolságra elindulni a motorkerékpárral és a sebességet is ennek megfelelõen megválasztani, hisz a
reflexek tompulhattak, a fizikális erõnlét csökkenhetett mióta a
motortulajdonos utoljára ült kétkerekûjén.
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,,Hétmérföldes csizmában’’
Ismét Bábolna adott otthont
a „Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át” címû mesevetélkedõ megyei döntõjének.
A játékot immár 13. alkalommal rendeztük meg a Komárom
– Esztergom megyei általános
iskolák 2-3-4. osztályos csapatainak.
A Hódmezõvásárhelyrõl indult vetélkedõ mesefeldolgozó
verseny, az elõre kiadott mesék
alapos ismeretét, a szövegértést
méri. Az országos döntõig a
gyerekek 24 mesét olvasnak el.
Csapatversenyben, játékos feladatlapok kidolgozásával, villámkérdések megválaszolásával
bizonyíthatják be tudásukat.
A játék 2008. októberében
kezdõdött 24 iskola 136 csapatának részvételével.

A megyei döntõ április 24-én
zajlott a Bábolnai Általános Iskolában.
A vetélkedõt dr. Horváth
Klára polgármester asszony
nyitotta meg. A zsüriben az iskola pedagógusai: Szántó
Zoltánné, Tanos Lászlóné és
Benis Piroska voltak segítségemre.
A
játékvezetõ
Veresné
Szkocsek Mária tanárnõ volt.
A megyei legjobb 10 és a bábolnai legjobb csapat vetélkedett sok-sok izgalom közepette.
Nagyon szoros volt a verseny,
de az országos döntõbe sajnos
már csak egy csapat juthatott.
A pálmát a komáromi Feszty
Árpád Általános Iskola csapata
vitte el. Õk május 21-én, Veszp-

Vendégként
bábolnai csapat is részt vett a versenyen.

rémben képviselik majd megyénket.
A rendezvényt a vetélkedõben résztvevõ gyerekek meseillusztrációi színesítették.
Rendezvényünket Bábolna
Önkormányzata, a Bábolnai Ál-

talános Iskola, a Floragro Bt. és
Csicsatka Judit támogatta.
Bábolna 2009. május 4.
Ignáczné Buruczky Erika
könyvtáros,
a vetélkedõ szervezõje

A pálmát a komáromi Feszty Árpád Általános Iskola csapata vitte el.
Õk május 21-én, Veszprémben képviselik majd megyénket.

Ausztriába
kirándultunk
Reise nach Österreich címen hirdettük meg Kovács Judit kolléganõmmel az eredetileg német nyelvet tanulók körére gondolva
az április 25-re tervezett kirándulásunkat. Az úti cél a Fertõ-tó
osztrák oldalán Sopronhoz közel található Märchenpark nevû
családi szórakozást és kikapcsolódást nyújtó vidámpark volt.
A nagy érdeklõdés miatt 49 fõs buszt kellett igénybe venni
demég így sem tudtunk minden jelentkezõt magunkkal vinni.
Nagy izgalommal vágtunk neki korán reggel a 3 órás útnak.
Rövid soproni megállás után átléptük a határt és hamarosan
Burgenland tartományi székhelyére Eisenstadt központjába
érkeztünk. Rövid séta során az Eszterházyak kastélyát jártuk
körbe, majd a sétáló utcában a kirakatokat láthattuk. Eisenstadt
központjában járva a parkolónkhoz mindössze 300 méterre volt a
Bergkapelle, ahol a világ legnagyobb zeneszerzõi között számon
tartott Joseph Haydn mauzóleuma található. 2009-ben
emlékezik a zenei világ a nagy komponista halálának 200. évfor-

dulójára. Természetes volt számunkra, hogy megnézzük mi is
Haydn nyughelyét.
Rövidesen újra buszra szálltunk és negyedórás út után egy
magaslatról láthattuk a Neusiedler-See-t azaz a Fertõ-tavat és
elénk tárult a vidámpark sok-sok ránk váró létesítménye. Nem
tudom a cikk olvasói el tudják-e képzelni azt az ovációt, ami
ekkor tört ki a csaknem 50 fõs társaság körében!
Szikrázóan napos, meleg idõben töltöttünk el majdnem 5 órát
a parkban, ahol szinte valamennyi létesítményt korlátlanul
igénybe vehettünk, ahányszor csak akartunk. Egyesek már a
Guiness rekordokhoz is lehet, hogy közel kerültek, annyiszor
használták a csónakos csúszdát, a krokodilt, a hullámvasutat , a
római tornyot, a gladiátor iskolát, madárijesztõt, kísértetkastélyt
vagy a közel 100 létesítmény valamelyikét.
Állatpark is található simogatóval, büfék és ingyenes kulturált
mosdók.
Fáradtan szálltunk buszra 4 óra után és élményeinket mesélve
hamarosan Sopronnál újra Magyarországra érkeztünk. Félórás
megállót tartottunk a Sopron Plázában, majd közel 2 órás út után
hazatértünk. Azt hiszem, sok család lesz „kénytelen” elmenni a
meseparkba, ha ez a gyerekeken fog múlni.
Veres Zoltán
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Beiratkozás
az általános iskolában
A 2009/2010-es tanévben a leendõ elsõ osztályos tanulók beíratását április 20-án és
21-én tartottuk az általános iskolában.
Városunk óvodájából 30 kisgyermeket írattak be szüleik. A kisdiákok szeptembertõl
két elsõ osztályban kezdik meg tanulmányaikat intézményünkben.
Az egyik elsõ osztályt – a 2008 szeptemberében elõször indított – iskolaotthonos formában mûködtetjük. Az óvodában megtartott tájékoztató szülõi értekezleten az iskolaotthon pozitív tapasztalatairól is beszámolhattunk. Az iskolaotthonos osztály mellett
hagyományos osztályt is indítunk.
A két oktatási forma elõnyeit és hátrányait mérlegelve a szülõk munkájuknak, elfoglaltságuknak megfelelõen választhattak a két lehetõség közül aszerint, hogy gyermekük
számára melyik a legkedvezõbb megoldás.
A két osztály kialakításánál törekszünk a szülõk igényeinek kielégítésére, miközben
a létszámarányos osztályok létrehozását is szem elõtt kell tartanunk.
A lehetõségeket, a gyermekek érdekeit és a szülõk igényeit figyelembe véve, az iskolaotthonos osztályban 14, a hagyományos osztályban pedig 16 tanuló kezdi meg a
következõ tanévet.
A hagyományos osztály osztályfõnöke Vasné Hun Judit tanítónõ, az iskolaotthonos
osztály osztályfõnöke Patakiné Rezsek Gabriella tanítónõ és ugyanebben a tanulócsoportban Mátyás Anikó tanítónõ neveli és oktatja még a gyermekeket.
Meggyõzõdésünk, hogy kollégáink szakértelmének köszönhetõen mindegyik osztályban jó feltételek mellett a gyerekek megtanulnak írni, olvasni, számolni.
Peresztegi Gáborné

Kálti Márk Történelemverseny
Iskolánk évek óta részt vesz az országos szervezésû versenyen. Felsõ tagozatos tanulóink évfolyamonként mérhetik össze tudásukat az ország sok-sok általános iskolás
diákjával. Két forduló után dõl el, hogy kik juthatnak a budapesti döntõbe.
Ebben a tanévben iskolánkat két diákunk képviselheti az országos döntõn május
24-én: Nagy Nikolett 7. c és Pertl Gergõ 8. a osztályos tanuló. Jó felkészülést, sikeres
szereplést kívánunk!
Veresné Szkocsek Mária
felkészítõ tanár

SZÍNHÁZI
ÉLMÉNYEINK
Bár ebben a tanévben a tatabányai Jászai Mari Színház a mi korosztályunk
számára nem szervezett bérletes elõadásokat, két alkalommal mégis megnézhettünk érdekes darabokat.
Elõször Tatára indult a már összeszokott társaságunk, hogy ismét bepillanthassunk a színház világágba.
A Lúdas Matyi címû elõadás kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes volt,
hiszen meglepõen tanulságos produkciót láthattunk. A színpadkép elõttünk
változott, a vásári hangulatot középiskolásokból álló néptáncosok varázsolták
elénk.
A második elõadásra Tatabányán került sor. A padlás címû darabot nézhettük meg a Pannon Várszínház vendégjátékában. Ez az elõadás a kicsiknek inkább a látvány miatt, míg a nagyobbaknak a dalok és dalok mondanivalója miatt tetszett. A színészeket számtalanszor
visszatapsoltuk, igazi ovációval zárult az
elõadás.
Köszönjük Veresné Marika néninek
ezeket a feledhetetlen elõadásokat, melyek során színházat szeretõ, és a mûvészeteket jobban megértõ fiatalokká váltunk .Sajnos jövõre mi már nem a bábolnai iskolából látogatjuk a színházakat, de reméljük, hogy ez a jó szokás
még sokáig élni fog intézményünkben.
Kovács Dorottya, Mészáros Nóra
8. a osztályos tanulók

Tájékoztató elõadás az óvodában a védõoltásokról
Ebben a nevelési évben már
második alkalommal tartottunk
tájékoztató elõadást az óvódás
gyermekeink szüleinek a védõoltásokról.
A szeptemberi szülõi értekezleten az „Egészséges Ifjúságért
Alapítvány” felhívására a bárányhimlõ elleni védõoltásról szerveztünk elõadást dr Kiss Katalin
gyermekorvos segítségével. Ezen
az elõadáson részletesen hallhattak a szülõk a bárányhimlõ szövõdményeirõl, a megelõzõ védõoltás lehetõségérõl. Az elõadáson
való magas szülõi részvétel is igazolta e téma fontosságát.
A tavaszi szülõi értekezletünkön ismét visszatért e téma, de

bõvebben. Ugyanis a védõoltási
hét alkalmából az ÁNTSZ szakembere, Csaplárné Dani Marianna közegészségügyi-járványügyi

felügyelõ tartott egy átfogó, minden védõoltást érintõ szakszerû
tájékoztatást az érdeklõdõ szülõknek a kötelezõ és ajánlott vé-
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dõoltások lehetõségérõl. Minden
védõoltásnál elmondta milyen
életkorban esedékes a beadása,
milyen betegség kivédésére való,
milyen következményei lehetnek
a mellõzésük esetén. Külön kitért
elõadásában azokra a védõoltásokra, melyeket külföldi utazáson való részvétel esetén ajánlanak, bizonyos országokba való
biztonságos beutazáshoz. Örömmel nyugtáztuk, hogy sok szülõ
érdeklõdött a téma iránt, ezáltal
fontosnak tartva gyermeke egészségmegõrzését. Köszönjük a részvételt!
Somogyiné
Szabados Marianna
intézményvezetõ
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Együtt utaztunk Budapestre
Április 18-án, szombaton a
meseszakkörösökkel, szüleikkel
és a drámacsoporttal útra keltünk Budapestre,
hogy megnézzük az amatõr
színjátszók fesztiválját. Az elõadások a Marczibányi Téri Mûvelõdési központban zajlottak.
A szereplõk általános iskolás
diákok voltak, mindannyian
nagy izgalommal várták a fellépésüket. Elsõként Lázár Ervin
Négyszögletû kerek erdõ címû
meséjébõl láthattunk egy részletet, majd egy Lúdas Matyi feldolgozása következett. Megismerkedhettünk a nagyravágyó
feketerigóval, illetve Romhányi
József verseire árnyjátékot nézhettünk meg. A jelmezek, arc-

festések is hûen tükrözték a
szereplõk mesebeli alteregóját.
A gyerekek nagy érdeklõdéssel
figyelték az elõadásokat, mindenki más-más szereplõ bõrébe
bújt volna. Elgondolkodtató,
hogy a nagyobbaknak az utolsóként látott elõadás tetszett leginkább, mely realista képet tárt
elénk egy problémás családban
nevelkedõ mai tini lány életérõl.
Az izgalmas, nagy odafigyelést igénylõ délelõtt után könynyedebb program várt ránk . A
Gyermekvasút
Hûvösvölgyi állomásához
igyekeztünk. Itt megtekintettünk egy kis múzeumot, ami a
vasút történetével foglalkozott

képek, ruhák, korabeli tárgyak,
dokumentumok felvonultatásával.
Ezután nagy izgalommal vártuk, hogy érkezzen a vonatunk.
A gyerekek meglepõdve tapasztalták, hogy a pénztáros, a forgalmista és a kalauzok is iskolás
korúak voltak. Vonatozásunk
során érdekes információkat
tudhattunk meg a gyermekvasútról a jegykezelõ hatodikos fiúktól, miközben gyönyörû erdei
utakon haladtunk. Kis csapatunk számára külön meglepetést jelentett, hogy Nosztalgia
vonattal utazhattunk, hiszen a
kocsikat egy igazi, régi gõzmozdony húzta. Csillebércen száll-

Újra óvodások
lehettünk
A tavaszi szünet utolsó napjára meghívást
kaptunk Baráthné Kati nénitõl az óvodába. Amikor valamennyi gyerek megérkezett közösen
megnéztük a régiség-kiállítást. Ezután átmentünk a „piros” csoportba, ahol újra óvodások lehettünk, azt játszhattunk, amit akartunk. Kati
néni elmesélte A brémai muzsikusok c. mesét.
Ezt követõen mi meséltünk magunkról: bemutatkoztunk, meséltünk az iskolás élményekrõl.
Mivel jó volt az idõ, kimentünk az óvoda udvarára. Hintáztunk, csúszdáztunk, homokoztunk,
egyszóval jól éreztük magunkat. Egy délelõttre ismét kisgyerekekké lettünk. Megköszöntük Kati
néninek, hogy eljöhettünk.. Reméljük, jövõre is
megrendezi a találkozót.
Nyitrai Bernadett, Csillag Marcell,
Janecskó Annamária, Patkó Eszter,
Zsédely Gellért – 5. a osztályos tanulók.
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tunk le. Itt a vállalkozó kedvû
gyerekeknek lehetõségük nyílt
arra is a mozdonyvezetõ engedélyével, hogy felmászhattak a
mozdonyra, és közelrõl is megnézhették , miként is mûködik.
Búcsút intettünk a vonatnak, és
indultunk hazafelé.
Sok tapasztalattal és élménynyel gazdagodva érkeztünk
meg otthonunkba.
Köszönjük a lelkes szervezõ
munkát Baráth Gáborné, Kati
néninek, a meseszakkör vezetõjének, Veresné Szkocsek Máriának, a drámacsoport tanárának
és a szülõknek, akik velünk tartottak.
Veres Mária

2009. május

www.btv.hu

21. oldal

„Nyuszi hopp!”
Ki ne ismerné a címben szereplõ mondókát. Gyermekkorunkban mi is sokszor mondogattuk, fõleg húsvét tájékán.
Nagy izgalommal vártuk, mikor jön a nyuszi? Így van ez manapság is a gyerekekkel. Óvodánkba idén is eljött a tapsifüles. A gyermekek nagy örömére ismét az udvaron dugta el az ajándékokat, amiket nagy izgalommal keresgéltek
és találtak meg. A bátrabbak meg is simogathatták, hiszen egy dobozba bújva várta õket.
T.S.
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SZEBBÉ AKARJA VARÁZSOLNI
OTTHONÁT?
Egyedi konyhabútorok, kiegészítõk
gyártása!!!

Ingyenes felmérés, fényképes
referencia munkák!

Gyors kivitelezés
reális áron!
IDÕPONTEGYEZTETÉS: 06-20-213-8042
BÁBOLNAI FÓRUM
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Kézilabda – az alapszakaszban ötödik hely, a legvégén sem lehet másként
A Lábatlan – BSE találkozóval folytatódott április 4-én a megyei nõi kézilabda bajnokság alapszakasza. A kisbéri
két gólos vereséget követõen a kellemetlen aszfaltos lábatlani pályán sovány egy gólos gyõzelemmel térhettek
haza lányaink. Persze, hogy a gyõzelem
volt a fontos, fõként idegenben. Hozzá
kell tenni, hogy a Lábatlan együttese
most már komolyabb erõt képvisel a
bajnokságban, próbálnak felzárkózni az
élmezõnyhöz, és ezért mindent megtesznek – fõleg a mások számára szokatlan és balesetveszélyes hazai pálya
elõnyét kihasználva. Kéziseink szó szerint megszenvedtek ezért a gyõzelemért. Lábatlan – BSE 20 : 21.
Két idegenbeli meccs után végre hazai pálya az Ács ellen. Õk sem tartoznak
az élbolyhoz, viszont tudnak meglepetést okozni. De nem nekünk. Technikailag a mieink képzettebbek, jobb kondíciókkal rendelkeznek, viszont az ácsiak
védekezése meglehetõsen durva,
mondhatni brutália, ami ellen nehéz
megtalálni a megfelelõ ellenszert. Ezen
a mérkõzésen szinte minden nekünk

állt. Egy jó csapat, sok játékossal, lehetõségekkel, azok remek kihasználásával, és tegyük hozzá, hatékony védekezéssel és kitûnõ kapusteljesítményekkel. Ez lehet a gyõzelem záloga, mely az
Ács ellen tökéletesen mûködött. BSE –
Ács 29 : 15.
A bajnokság alapszakaszának zárómérkõzését is hazai pályán játszották
kézilabdás lányaink, mégpedig az éllovas Tata ellen. Az ellenfél amolyan ifjúsági csapat, amely jól képzett, tudatos
kézilabdázókból áll. Már az „elõjáték”
furán alakult, miután a meccs kezdési
idõpontjára még nem érkezett meg az
ellenfél. A szabályok szerint egy óra tíz
percet kell várni a hazaiaknak. Mintegy
fél órás késéssel kezdõdött a mérkõzés,
és sokan azt gondolták, ez majd a hazai
csapatot fogja érzékenyebben érinteni.
Ennek ellenére lányaink remekül kezdtek. Az elsõ félidei szenzációs játéknak
köszönhetõen már nagyarányú vezetés
birtokában voltunk. Fegyelmezett védekezés, ismét kitûnõ kapusteljesítmények, és eredményes támadójáték jellemezte együttesünk munkáját. Ilyen já-

tékkal akár bajnokságot is lehetne
nyerni. Az ellenfél fiatal játékosai is egy
kicsit nagyképûen játszottak, kézilabdásaink pedig nem vették át a tataiak néha pökhendi stílusát, végig mértéktartóan tûrték ellenfelük pimasz játékmodorát.

BSE – Tata 25 : 21.
Ezzel még nem ért véget a megyei
bajnokság. A küzdelmek a rájátszásban

folytatódnak, ahol lányaink – miután
néhány peches mérkõzést és sok-sok
játékvezetõi igazságtalanságot követõen
– az alsóházban a Lábatlan, Ács és Baj
társaságában harcolhatnak az ötödik
helyért. Szabó Ferenc edzõ szerint ebben a szakaszban nem lehet probléma
még akkor sem, ha néha tartalékosan
kell majd kiállni csapatunknak.
Hantos Péter

Teke – a BSE továbbra is az NB II-bben folytathatja
NB II-es tekecsapatunk számára befejezõdött az idei bajnoki szezon, mely
a játékosok szerint kissé felemásra sikeredett. Teljesítményükkel nem elégedettek, bár panaszra sem lehet okuk.
Stabil tagjai maradtak az NB II közép
csoportjának, így a következõ idényt is
itt kezdhetik.
A Dorog ellen aratott 6 : 2-es fontos
gyõzelmet követõen tekézõink a Csór
együtteséhez látogatott. Annak ellenére,
hogy a vendéglátók a bajnoki táblázat

második helyén álltak, játékosaink
nyerni mentek. Mint tudjuk, az ütõképes ifjúsági játékos hiánya – Körmendi
Imre még mindig sérüléssel bajlódik –
jelentõs hátrányt okozott a csapatnak. A
többi felnõtt játékos hiába dobott remekül a kitûnõ csóri pályán, az ellenfél
nem véletlenül tartozik a legjobbak közé. Csór – BSE 6 : 2 (3131 : 3000). A
BSE játékosai: Bajcsay Gábor (436 fa),
Barányi Ferenc (538 fa), Morvai Gábor
(525 fa, pf.), Balom Sándor (522 fa,

pf.), Körmendi Zoltán (523 fa), Skuba
Zoltán (456 fa).
A bajnokság utolsó mérkõzésére a
Pét csapata látogatott Bábolnára. A tét:
hatodik, vagy hetedik helyezés. Ez
mindkét együttesre érvényes volt. A pétieknél három ifjúsági korú játékos is
szerepelt, akik szinte már profi szinten
ûzik ezt a sportot, külön edzõ áll rendelkezésükre. Nálunk ismét hiányzott a
jó teljesítményre képes ifjúsági versenyzõ. Szoros, izgalmas mérkõzést vívott
egymás ellen a két csapat. Kis szerencsével nekünk is álhatott volna a zászló,
de ezúttal nem sikerült a szép befejezés, mely mindössze 64 fán múlott.
BSE – Pét 2 : 6 (2933 : 2997) A BSE játékosai: Torma József (489 fa), Skuba
Zoltán (506 fa), Körmendi Zoltán (512
fa, pf.), Bajcsay Gábor (425 fa), Balom
Sándor (519 fa, pf.), Morvai Gábor (482
fa).
Csapatunk ezzel a hetedik helyen fejezte be az NB II közép csoportjának
bajnokságát. Senki ne gondolja, hogy ez
rossz eredmény. A BSE tekései szinte
ugyan ebben a felállásban néhány évvel
ezelõtt még a legalacsonyabb osztályban játszottak, most pedig már az NB
II-ben, és NB II-es színvonalon. Senkit
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nem igazoltak más egyesülettõl, sõt, saját nevelésû ifjúsági játékosokat versenyeztetnek, valamint tartalékcsapatuk a
megyei második osztályban szerepel.
Ez egyedülálló sikertörténet, melynek
nem a csillagos ég szab határt. Amatõr
együttesrõl van szó, minden tagja munka mellett sportol, és érte el e kitûnõ
eredményeket. Nyilván akadnak itt is
gondok, problémák, de ismerve a játékosokat és Skuba István szakosztályvezetõt, valamint a csapat mellett tevékenykedõket, megoldják problémáikat,
és újult erõvel kezdik meg õsszel a következõ szezont.

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE:
1. Oroszlányi SzE
2. Csór T-T FC
3. KÖFÉM SC
4. Sárisápi Bányász SE
5. Dunaújvárosi AC
6. Péti MTE
7. Bábolna SE
8. Dorogi ESE
9. Olajos TK
10. Lénárd-Team Tata SE
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N Y U S Z I -VV Á R Ó O V I S K U P A
Óvodáskorú labdarúgó palánták
számára rendeztek focitornát településünk sportcsarnokában április 11én húsvét vasárnapját megelõzõ
szombat délelõtt. Stílszerûen „Nyuszi-váró Ovis Kupa” elnevezést kapta
a rendezvény, melyet Szilágyi Ágnes
ötlete nyomán és szervezésében immár második alkalommal rendezhettek meg.

Ezúttal három együttest hívtak
meg a tornára: Ászár csapatát, a bábolnai ovis focistákat, valamint azokat a bábolnai gyermekeket, akik tavaly még az ovisok csapatát erõsítették. Sajnos betegséghullám tizedelte a
labdarúgó palántákat olyannyira,
hogy az ászáriak részt sem tudtak
venni a rendezvényen. A bábolnai
gyermekeket ez cseppet sem zavarta,

boldogan rúgták a bõrt, szinte fáradhatatlanul, kifogyhatatlan lelkesedéssel és energiával fociztak egymás ellen.
Az eredményhirdetésen a szervezõk úgy gondolták, hogy a kupákat,
serlegeket és különdíjakat nem osztják ki, viszont az érmeket és okleveleket megkapják a résztvevõk. Az ifjú
focisták kitörõ örömmel fogadták a
jutalmakat, melynek csúcspontja a

meglepetésként érkezõ élõ nyuszi
volt. Ajándékként még csoki-tojásokat
is kaptak a gyerekek.
Szilágyi Ágnes, a kupa fõszervezõje
látva az ifjú focisták lelkesedését bízik
abban, hogy egyre többször találkozhatunk a jövõben ezekkel a gyerekekkel, és mind többen fognak részt venni az ilyen és hasonló rendezvényeken.

Labdarúgás – ÚJABB EDZÕVÁLTÁS, JOBB CSAPATSZELLEM
Az alsóház legaljára sodródott, és
már-már a kiesési zónába került megyei elsõ osztályú labdarúgócsapatunk,
miután az õszi szezont is beleszámítva
legutoljára november 2-án hazai pályán
a Zoltek SE ellen sikerült csupán gyõzelmet aratni. Ez akkor a tizenharmadik helyre volt elég, tizenöt mérkõzésbõl mindössze négyet nyertünk meg,
három döntetlennel, míg nyolc vereséggel végzõdött.
A március 15-én kezdõdött tavaszi
szezont már új edzõvel, új igazolásokkal, sok sérülttel, és reményekkel várta
a BSE gárdája. Sajnos a sikertelenségsorozat folytatódott. Hat tavaszi fordulóban egyszer sem sikerült gyõzni, és ami
a legfájóbb, még egy aprócska góllal

sem sikerült bevenni egyetlen ellenfelünk hálóját sem. A gyógyír sebeinkre
mindössze a Komárom ellen elért gólnélküli döntetlen volt.
Nagy László edzõ is értetlenül állt a
sikertelenségeket megélve. Õ úgy gondolja, szakmailag igyekezett mindent
megtenni annak érdekében, hogy újra
sikereket érjenek el. Hiába van összeszokott, stabil védelmünk, ha nincs a
középpályán megfelelõ irányító szellemben játszó labdarúgó, és nincs hatékony befejezõ csatár – mondta lapunknak az egyik mérkõzést követõen. Fõként a megfelelõ edzésmunkát és az általa fontosnak tartott szigorú fegyelmet
hiányolta. Szerinte a kulcsemberek sérülései, a csapatjáték összhangja, vala-

mint a játékosok kondíciójának hiánya
is nagyban hozzájárult a gyenge szerepléshez. Mint mondta, a sikerekhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a heti
edzéseken részt vegyenek játékosai.
Az eredménytelenség tükrében aztán a sportegyesület vezetésével együtt
úgy döntöttek, hogy nem folytatja tovább edzõi tevékenységét a felnõtt csapat élén. Helyét a Vértesi Erõmû elleni
meccsen már idõsebb Ollé István foglalta el. Akiktõl õsszel hazai pályán lesújtó
4 : 2 arányú vereséget szenvedtünk,
most Tatabányán küzdelmes mérkõzésen 2 : 1 arányban vertünk. Ami a legfontosabb, hogy megszakadt a sikertelenségi sorozat, és végre gólokat is tudtunk lõni.
Reméljük, a labdarúgócsapat nem
sínylette meg ezt a hosszú ideje tartó
rossz szériát, és ki tud törni a bajnokság
alsóházából.
Kiegészítésként annyit engedjenek
meg, hogy Szabó Ferenctõl, a Bábolna
SE elnökétõl kapott információk szerint
Nagy László továbbra is a labdarúgó
szakosztály vezetõje, illetve a serdülõ és
utánpótlás korosztály több korcsoportjának edzõje június 30-ig. Az a tény,
hogy nem sikerült közös nevezõre jutnia felnõtt labdarúgóinkkal, még nem
jelenti, hogy ne végezhetni remek szakmai munkát az utánpótlás korosztálynál, mely irányítása alatt komoly fejlõ-
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désen ment keresztül és sikereket tudhat maga mögött, illetve sikerekre hivatott a jövõben is.

EREDMÉNYEK:
BSE – Lábatlan 0 : 2 (ifi 4 : 1)
Naszály – BSE 3 : 0 (ifi 3 : 0)
BSE – Oroszlány 0 : 4 (ifi 0 : 4)
Vértesi Erõmû – BSE 1 : 2 (ifi 6 : 3)

BÁBOLNAI
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HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
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