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Pedagógusnap
Pedagógusaink kilátogattak a temetõbe, hogy megemlékezzenek
egykori kollégáikról. (Tudósítás a 17. oldalon.)

IV. Eva Rhodes Kutyaszépség
és Ügyességi Verseny

AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Veterán motorosok
versenye
Cikkünk a 3. oldalon.

Szent Iván éjjelén
Tudósítás a 2. oldalon.

Csillag Vivien kutyája, Borzi nyerte a
Kutyaszépség és Ügyességi Versenyt (Tudósítás a 21. oldalon.)

Gyermeknap az óvodában
(Cikkünk a 18. oldalon)

Uniós támogatás egészségügyi
intézményünknek
Dr. Horváth Klára polgármester Dr. Székely Tamás egészségügyi
minisztertõl vehette át a támogatási szerzõdést
(Cikkünk a 7. oldalon)

2. oldal

www.btv.hu

2009. július

SZENT IVÁN-ÉJ
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat június 20-án
szombaton tartotta meg a hagyományos Szent Iván-éji rendezvényeit. A változatos programokon nagy létszámban vettek
részt bábolnai és a GYÖK meghívására Bábolnára érkezett
szlovákiai testvérvárosunk fiataljai. Az egész nap folyamán nagyon jól érezték magukat a hidaskürti gyermekönkormányzat
tagjai, akik a kerékpárversenyen közös csapatokat alkottak a
bábolnai fiatalokkal, ezzel is erõsítve a két település közötti
kapcsolatot.
A délelõtt folyamán a III. Tájékozódási Kerékpárversenyre
került sor, melyre idén 12 csapat nevezett be. A csapatoknak
térkép segítségével Bábolna különbözõ pontjait kellett megkeresniük, ahol ügyességi és elméleti feladatok várták a versenyzõket. Ilyen ügyességi faladat volt például a kapura lövés, a kosárra dobás, a célba dobás és a bicikli ügyességi pálya teljesítése. A szellemi feladatoknál pedig Bábolnával, Magyarország
földrajzával, biológiával és sporttal kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk a gyerekeknek. Az összesített eredmény
pontjóváírásokból és az elért idõeredménybõl összeadódva alakult ki. A kétfõs csapatok vetélkedésében az alábbi sorrend alakult ki:
1. KTM csapat- Nagy Róbert és Mészáros Szabolcs
2. 63-as csapat- Kráz Barnabás és Szabó Bence
3. Csillagok csapata- Csillag Vivien és Csillag Máté
Délután rendeztük meg a III. Bábolnai GYÖK Póker Bajnokságot. Bár a Korda házaspár ebben az évben nem tudott
részt venni a versenyen, a rekordlétszámú, közel ötven versenyzõnek ez nem szegte a kedvét. A selejtezõk, majd a középdön-

tõk után a 9 fõs döntõben küzdhettek meg a legügyesebbek. A
versenyt Szentandrási Zoltán hivatásos krupié vezette le. A Póker bajnokságon az alábbi végeredmény született:
1. Lengyel Bence – Bábolna
2. Szabó Tamás – Rábaszentmihályi
3. Lengyel Dániel - Bábolna
A pókerverseny eredményhirdetése után következett a fiatalok által nagyon kedvelt L.L. Junior koncertje. A nézõk száma
a legmerészebb álmainkat is túlszárnyalta, a szabadidõközpont
nagytermében egy gombostût sem lehetett leejteni. L.L. Junior
egy fergeteges koncerttel hálálta meg a nagy érdeklõdést.
Az est az I. Kárpát-medencei Tûzugrás Fesztivállal folytatódott, melynek keretében határon innen és túl több mint hetven
magyar településen táncolták körbe a Szent Iván-éji tüzet. Bábolnán a Cseperedõk Néptánccsoport mutatta be a koreográfiát és szórakoztatta az érdeklõdõket. A napot egy jó hangulatú
DISCO-val zártuk.
Szeretném megköszönni minden támogatónknak a segítségét: Dr. Horváth Klára polgármesterasszonynak, a felnõtt önkormányzati képviselõknek, akik a Tájékozódási Kerékpárversenyen voltak a segítségünkre, a Polgármesteri Hivatalnak, a
Polgárõrségnek, az Önkétes Tûzoltóságnak, a BTV Kht-nek,
Szilágyi Ági néninek, Török Sanyi bácsinak, Grónyi Marika néninek, Pábli Zsoltnak, az aktív gyermekönkormányzati képviselõknek, Popovics Lindának, Csillag Viviennek, Dorogi Györgynek és mindenkinek, akik hozzájárultak a program sikeréhez.
A nap végén jólesõ érzéssel állapíthattuk meg, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb GYÖK rendezvényén vagyunk túl.
Reméljük, hogy a bábolnai fiatalok a következõ programjainkon is ilyen nagy létszámban vesznek részt.
Lengyel Dániel
GYÖK polgármester
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VETERÁN MOTOROSOK VERSENYE
Június 27-én és 28-án ismét
veterán motorok dübörögtek és
száguldottak a Központi bemutatótéren és környékén. Immár
ötödik alkalommal rendezte
meg önkormányzatunk és a komáromi Kassák KSE a Nemzetközi Veterán Motoros Versenyt.
Idén Ausztriából, Szlovákiából,
Csehországból és Magyarországról érkeztek versenyzõk,
összesen 62 nevezõ volt. Amint
azt a szervezõktõl megtudtuk,
sajnos egyre nehezebb a helyzetük, mivel egy veterán gép fenntartása és üzemeltetése igen
sok idõt, energiát és nem utolsó
sorban pénzt igényel. Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy ilyen jármûveket
tartsanak, sõt nagyon sok motort külföldre adnak el. Azért
nincsenek elkeseredve, hiszen
mindig vannak olyan megszállott emberek, akik szívügyüknek tekintik a motorok gyûjtését, „dédelgetését”. A két napos rendezvényen edzõ futamok, idõmérõ edzések, és bajnoki futam szerepelt a programban. Több kategóriában indultak a versenyzõk, melyet a

gépek kora, felszereltsége és
köbcentije szerint határoztak
meg. Tudomásunk szerint a legidõsebb motor ezen a rendezvényen egy, az 1920-as években
készült Benelli volt. De láthattunk BMW-t, Uralt, Kawasakit,
Yamahát, Jawa-t, Pannóniát és
Danuviát is. De rajthoz álltak
az MZ-sek is, hiszen ilyen kategória is szerepelt a kiírásban.
Mivel egy jármû hivatalosan 30
éves korától számít veteránnak,
ezért a szervezõk az X kategóriában a 20-25 éves motorokat is
rajthoz engedték. Elmondásuk
szerint: „azokat is meg kell fogni, akiknek 20-25 éves motorjuk
van. Lehet, hogy utcán már
nem használják, de évente egyszer-kétszer eljönnek vele egy
ilyen versenyre.”
A nézõk, érdeklõdõk csodálták a szebbnél – szebb, dübörgõ
jármûveket. Az, hogy a verseny,
egy kisebb balesetet leszámítva,
probléma nélkül lezajlott, sokban köszönhetõ a háttérben
dolgozóknak. Itt kell köszönetet mondanunk polgárõreinknek, akik a környezõ települések polgárõreivel közösen, közel harmincan vigyáztak a rendre, irányították a forgalmat.
Közmunkásaink seprûkkel „felfegyverkezve” tisztították a pályát. A két napos rendezvényen
Pábli Zsolték biztosították a zenét, mely szinte folyamatosan
szólt, s a Bábolna Hús Kft. lelkes csapata gondoskodott arról,
hogy senki ne maradjon éhes és
szomjas.

Az
eredményhirdetésen
Tóth Imre motorversenyzõ és
Csillag József önkormányzati
képviselõ adta át a díjakat és
emléklapokat. Végül is kellemes két napot töltöttek el Bábolnán a messzebbrõl érkezõk
is, hiszen búcsúzáskor többen
reményüket fejezték ki, hogy
jövõre is lesz bábolnai futam.
T. S.

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
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Helyes Jenõ kiállítása
A Bábolnán élõ és alkotó festõmûvész, Helyes Jenõ képeibõl
nyílt kiállítás május 30-án a
Tiszti Kaszinó 4-es termében. A
mûvész ezúttal is tájképeket állított ki, melyek között a szemlélõdõk bábolnai ihletésû képeket is felfedezhettek.
A kezdetekrõl a mûvész a következõket mesélte: „Gyerekkorom óta szenvedélyes rajzoló
és festegetõ voltam. A család-

ban volt egy soproni festõmûvész. Édesapám is nagyon szépen festett, akinek az olaj készletét néhányszor megdézsmáltam és elbújva festegettem.
Apám, amikor meglátta ezeket,
nagyon pozitívan állt a dolgok-

hoz, és szakkörökbe irányított.”
A sok-sok tanulás, gyakorlás és
„útkeresés” után, „a késõbbiek
folyamán, amikor már önállóan
is kezdtem kiállítani, ennek
éreztem a súlyát. Nem lehet úgy
kiállni az emberek elé, hogy
csak úgy odadobok valamit, tehát a minõségre törekedtem.”
Helyes Jenõ elmondása szerint,
1998-ban, Budapesten volt egy
kiállítása, „ahol egy hozzáértõ

mûvészettörténész hölgy látogatta meg a kiállítást, akire nagyon mély benyomást tett a
munkám. Õ inspirált, hogy hivatalos körökben kellene megmutatni õket. Így találtam rá
Szigethy Endre úrra, aki ott

helyben lezsûrizte a képeimet,
és azonnal megfosztott az amatõr státuszomtól.” Azt, hogy hogyan készülnek alkotásai a következõket mondta el Helyes
Jenõ: „Rengeteg impresszió ér,
és valahogy ezeket a képeket átformálom a lelkemben. Amikor
egy képet megfestek, akkor érdekes módon nekem hangulatok jönnek. Ma reggel például
öt órakor keltem, lementem a
kis kerékpártárolós mûtermembe, és az esõ engem arra inspirált, hogy õszt kell festenem. Így
õszi kép kezdõ színei vannak a
vásznon.” Alkotásai nagyrészt
tájképek, mivel – mint megtudtuk - Erdély világa változatlanul
elvarázsolja õt, nagyon szereti a
pincesorokat és imádja az erdõket. „A különbözõ erdõknek

Gulyásparti
az Idõsek Klubjában
Mint minden évben, most is megrendezték az Idõsek Klubjában
a „Gulyásparty” elnevezésû hagyományos, remek hangulatú rendezvényt. Ezúttal nem volt olyan kegyes nyugdíjasainkhoz az idõjárás, mint az elmúlt években. A felhõszakadás fedél alá kényszerítette õket, de mindez nem szegte senki jókedvét sem. A pincepörkölt kitûnõen sikerült, majd a parti jó hangulatú beszélgetéssel,
borozgatással folytatódott.

BÁBOLNAI FÓRUM

igenis van lelke, más a szõlõhegyi-, más a bábolnai-, és más a
bakonyi erdõ. Ha tájat festek,
ezt azért teszem, hogy védjék
ezeket a dolgokat az emberek,
mert ha nem vigyázunk a természetre, akkor szétrombolódik, s
egy apokalipszis lesz itt a földön.” A mûvész régóta él településünkön. Kötõdésérõl így
beszélt: „Egy éve azzal foglalkoztam, hogy elmegyek innen.
Aztán átértékeltem ezt, és én
már annyira megszerettem Bábolnát, és az itt élõ embereket,
hogy még talán a kezemet is
mozgatta ez a tudat, hogy tartson itt. Kimentem az arborétumba és a körforgalomba is
festeni, így kötõdök én a városhoz.”
T. S.
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LONDON TEA Nyelviskola
Székhely: 2943 Bábolna, Radnóti u. 29.
Reg. sz.: 00446-2009

Német nyelvtanfolyamokat indít
Bábolnán

2009. AUGUSZTUS 20.
Szeretettel meghívjuk
Bábolna lakosságát
a Nemzeti Ünnepünkön,

– kiscsoportos oktatás és egyéni órák
– gyerekeknek, felnõtteknek
– nyelvvizsgára felkészítés

2009. augusztus 20-án,

Tel.: 06-20/9437-555 - E-mail: gintli.virag@vivamail.hu

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2009. évben:

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

9600 Ft
5700 Ft
2850 Ft
1500 Ft

a bábolnai Katolikus Templomban
tartandó ünnepségre.
Program:

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

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

11.15 órakor: új kenyér megáldása,
Ünnepi Szentmise
12.15 órától: az Almásfüzitõi Vegyeskar
ünnepi hangversenye

HITELÜGYINTÉZÉS

GUSTAIOLO HÍREK

Akár elõzetes költségek nélkül!

Bábolna, Toldi u. 13. - Kereskedõ udvar

Egy jó hitellel
milliókat nyerhet!

lehoczki@gustaiolobt.t-online.hu

Tel.: 34/369-771 www.gustaiolo.hu

Akcióinkról
és az aktuális napi ajánlatunkról

ADÓSSÁGRENDEZÉS!
Végrehajtás, APEH és
közüzemi számla
tartozás rendezése!

érdeklõdjön személyesen
az étteremben!

INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS/

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

ÉTKEZÉSI JEGYEKET TOVÁBBRA IS ELFOGADUNK!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tájékoztató a 2009. június 25-én tartott testületi ülésrõl
Az elsõ napirendi pontban a szokásos munkamenetnek megfelelõen beszámoló hangzott el a
két ülés között történt eseményekrõl, a bizottságok által hozott döntésekrõl és a lejárt határidejû
határozatokról. A bizottságok által hozott döntések közül kiemelendõ Szakács Ferenc megkeresése, aki korábban arra kérte a bábolnai önkormányzatot, hogy pénzügyileg támogassa az általa
Bábolnáról összegyûjtött anyagainak nyomtatott
könyv formában való megjelenését. Mind a Kulturális és Sportbizottság, mind pedig a Pénzügyi
Bizottság úgy döntött, hogy a város önkormányzatának gazdasági helyzetére való tekintettel az
anyag könyv formájában való megjelentetését
nem támogatja, viszont a Szakács Ferenc által
összeállított dokumentumokat a város weblapján
mindenki számára szabadon elérhetõvé teszi.
Bábolna Város Önkormányzata azonban azt is
hangsúlyozta, hogy amint a pénzügyi keret lehetõvé teszi, a jövõben természetesen támogatni
fogja az anyag nyomtatott formában való megjelentetését.
Ezen túl fontos még említést tenni a település
egész lakosságát érintõ kerékpárút javításáról,
valamint arról, hogy a régi temetõ területén egy
nagyméretû térképet fognak elhelyezni, amely
hagyományõrzés céljából a temetõben megtalálható régi sírjainak fellelhetõségét fogja tartalmazni. A térképet egyébként Böröcz Ferenc helytörténeti kutatásai alapján tervezték meg.
Szintén ebben a napirendi pontban foglakoztak a képviselõk a Sporttelep belsõ felújításával,
amellyel kapcsolatban jelenleg már tart a közbeszerzési pályázat. A Sporttelepen az összes öltözõt
fel szeretnék újítani, e mellett pedig egy vadonatúj, fürdõvel ellátott öltözõt létesíteni.
A bizottságok által hozott döntésekbõl szinten
kiemelendõ még, hogy a bábolnai önkormányzat
pályázatot nyújt be a Jókai és az Erzsébet utca felújítására.
Második napirendi pontban az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására került sor.

Az elõre meghirdetett napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásával a harmadik napirendi pontban került módosításra a város Közbeszerzési Szabályzata.
A negyedik napirendi pontban kihirdetésre
kerültek az eddig lefolytatott közbeszerzési pályázatok eredményei. A képviselõ-testület döntése
alapján nemsokára elindul a bábolnai polgármesteri hivatal környékének rendbetétele. A pályázatot a Switelsky Kft nyerte meg, amely cég a
pályázat keretében többek között új játszóteret
fog létesíteni a polgármesteri hivatal mögött, valamint felújítja az okmányiroda melletti parkolót
is.
Ezzel szemben eredménytelenül zárult a Bábolnai Egészségügyi Központ épület felújítására
kiírt pályázat, mivel a pályázók magasabb árat
kérnének a munkálatok elvégzéséért, mint
amekkora kerettel jelenleg a város önkormányzata rendelkezik. Ezért a képviselõk úgy döntöttek, hogy az Egészségügyi Központ felújítására ismét pályázatot írnak ki.
Az ötödik napirendi pontban kihirdették az új
közbeszerzési pályázatokat, amelyben helyet kapott természetesen az Egészségügyi Központ épület felújítására kiírt pályázat is. Ezen túl szintén
pályázatot írtak ki a Bábolnai Óvoda és Bölcsõde
épületének kisebb felújítási munkálataira, valamint a már említett Sporttelep belsõ felújítási
munkálataira is.
A hatodik napirendi pontban beszámoló
hangzott el a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról.
A hetedik napirendi pontban a Bábolnai Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkájáról hangzott el
beszámoló.
A nyolcadik napirendi pontban a Csermák Hugó Önkéntes Tûzoltóegyesület munkájáról hallhattak beszámolót a képviselõk.
A kilencedik napirendi pontban a Komáromi
Polgári Védelmi Kirendeltség képviselõje tartott
beszámolót.
A tizedik napirendi pontban a Bábolnai Zene
és Mûvészeti Iskola vezetõjének beszámolója
hangzott el.

EP VÁLASZTÁSOK

Bábolnán a június 7-én lezajlott Európa parlamenti választásokon az országos választási adatoktól eltérõen valamivel kevesebben, a szavazójoggal rendelkezõk mintegy 29%-a járult az urnák elé.
Az Európa parlamenti választások messze nem olyan bonyolult módon zajlanak
mint a nálunk szokásos parlamenti választások, hiszen ilyenkor egész Magyarország
egy szavazókörnek számít, a szavazatokat pedig egyetlen központi helyen Budapesten számlálják össze. A szabályoknak megfelelõen Bábolnán is reggel hat órakor nyitottak a szavazóhelyiségek és este hétig lehetett az urnákba bedobni a szavazócédulákat. A szokásoknak megfelelõen a Bábolnai Általános Iskola 4 különbözõ tanterme
szolgált szavazóhelyiségként ezen a napon.
A Bábolnán regisztrált szavazati arányok nagyjából megfeleltek az országos adaNagy Attila István
toknak.
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A tizenegyedik napirendi pontban a Bábolnai
Sportegyesület (BSE) beszámolója hangzott el. A
BSE-nél egyébként pont egy nappal az önkormányzati ülés elõtt történt tisztújítás. A BSE új elnököt is választott Nagy Lajos, az IKR Zrt. vezérigazgató helyettesének személyében.
A tizenkettedik napirendi pontban a Leader
Akciócsoport munkájáról Bihari Gábor, a szervezet helyi elnökének beszámolója hangzott el.
Ezek után úgy döntött a képviselõ-testület, hogy
támogatja a Regionális Vízmûtársaság részvényeinek önkormányzati tulajdonba való adását.
A tizennegyedik napirendi pontban a Bábolnai
Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi állására beérkezett pályázatot bírálta el a képviselõ-testület.
A döntés értelmében további öt évre Somogyiné
Szabados Mariannát bízták meg az intézmény vezetésével.
A tizenötödik napirendi pont keretében a bábolnai önkormányzat pályázatot írt ki a tulajdonában lévõ mintegy 20 hektáros terület haszonbérletére.
A tizenhatodik napirendi pontban önrészt biztosítottak a már említett kerékpárutak felújítására és új kerékpárutak kialakítására kiírt pályázathoz. A terv szerint Bábolna központjától
Farkaskút és Nagyigmánd irányába is új kerékpárutakat létesítene a bábolnai önkormányzat,
ezzel elõsegítve a balesetmentes közlekedést az
említett települések irányában is.
A tizenhetedik napirendi pontban a város önkormányzata által 2008-2009-ben benyújtott és
elnyert-, valamint a folyamatban lévõ pályázatokról hangzott el beszámoló.
A tizennyolcadik napirendi pontban a Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Terv módosítására került sor, amely a Bábolnai Általános Iskola épület felújításának megvalósításához szükséges.
Az egyebek napirendi pontban a bábolnai képviselõk a város belterületén található utak fejlesztésére beadott pályázatokkal foglalkoztak.
Nagy Attila István
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Több mint 2,5 milliárd forintos uniós támogatással
31 orvosi rendelõ, kistérségi járóbeteg szakrendelõ
újul meg a Közép-dunántúli régióban
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE 2009. június 05.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv több mint 2,5
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a
milliárd forintos támogatásával 31 egészségügyi intéz- múlt évben írt ki pályázatot az „Egészségügyi szolgáltamény újulhat meg a Közép-ddunántúli régióban. A fej- tások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közlesztés révén felújítják és akadálymentesítik az orvosi pontok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerendelõket és lehetõség nyílik új, korszerû orvos-ttech- rûsítése címen. A kiírás keretében alapellátás fejlesznikai mûszerek és eszközök beszerzésére is.
tésre, helyi egészségházak kialakítására 25 önkorÜnnepélyes keretek között a mai napon került sor mányzat nyert uniós támogatást a régióban. Ezek az
31 egészségügyi intézmény több mint 2,5 milliárd foönkormányzatok összesen közel 570 millió forint viszrintos támogatási szerzõdésének ünnepélyes átadására. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Székely Ta- sza nem térítendõ uniós támogatást nyertek el meglémás egészségügyi miniszter, Pál Béla a Közép-dunán- võ, mûködõ orvosi rendelõk infrastruktúrafejlesztésétúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és Lasztovicza re, akadálymentesítésére, vagy az eddig más célra
használt ingatlan orvosi rendelõvé/egészségházzá vagy
Jenõ, a Veszprém Megyei közgyûlés elnöke.

Lezajlottak az uniós pályázatainkkal
kapcsolatos közbeszerzési eljárások
Önkormányzatunk 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-D
Dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése alap-,, járóbeteg szakellátás korszerûsítése”, valamint „Kistelepüléseken
településkép javítása” támogatások elnyerésére.
Mindkét pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A Bábolnai Egészségügyi
Központ fejlesztésére 113.006.834,- forint projekt összköltség mellett
101.706.150,- forint támogatásban részesültünk. A támogatási szerzõdés aláírása
ünnepélyes keretek között, 2009. június 5-én történt meg.
A Polgármesteri Hivatal melletti területen parkoló és park, valamint többgenerációs aktív szabadidõ eltöltésére alkalma közcélú tér kialakítására 84.552.506,- forint
projekt összköltség mellett 76.097.300,- forinttámogatást ítéltek meg részünkre. A
támogatási szerzõdés 2009. június 10-én került aláírásra.
Mindkét pályázat tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges. A
városközpont felújítási pályázatunk közbeszerzési hirdetménye 2009. március 27én jelent meg a Közbeszerzési Értesítõben. A felhívásra hat ajánlattevõ nyújtotta be
pályázatát. A 2009. június 26-ii eredményhirdetésen a Swietelsky Magyarország Kft.
került nyertes pályázóként megnevezésre.
A kivitelezésre vonatkozó szerzõdés megkötésére, valamint a munkaterület átadás-áátvételre 2009. július 6-áán került sor.
A megvalósítás során a Polgármesteri Hivatal mellett parkoló és park kialakítására, az épület mögött többgenerációs, aktív szabadidõ eltöltésére alkalmas közcélú
tér építésére, a tömb körüli járdák felújítására, környezetrendezésre kerül sor.
Az Egészségügyi Központ felújítási pályázat tekintetében az építési kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 2009. március 27-én történt meg. Az elbírálás 2009. május 29-én zajlott, amelynek során az eljárást érvényesnek, de eredménytelennek ítélték meg, mivel a négy ajánlattevõ közül egyiktõl sem kaptunk az
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelõ ajánlatot. Új közbeszerzési eljárás kiírására megváltoztatott feltételekkel 2009. június 26-án került sor, amelynek eredményhirdetésére elõre láthatólag 2009. augusztus 5-én kerül sor.
Az Egészségügyi Központ fejlesztése során komplex akadálymentesítésére, mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítására, az épület helységeinek felújítására, az
elektromos hálózat és a gazdaságtalan fûtési és világítási rendszer felújítására, a nyílászáróinak cseréjére, az épület külsõ homlokzat szigetelésére, az elavult tetõfedés
és ereszcsatorna rendszer felújítására, az intézmény bejáratainak akadálymentesítésére, külsõ rámpa és mozgáskorlátozott parkoló kialakítására, az intézmény eszközellátásának javítására kerül sor.
A támogatásból megvalósítható az informatikai rendszer hardver és szoftver fejlesztése, betegirányító rendszer telepítése.
Az elnyert támogatás összegének 20 %-át speciális orvosi eszközök beszerzésére
fordítjuk.

központosított alapellátási ügyeletté való kialakítására,
meglévõ orvosi rendelõ felújítására, átépítésére, bõvítésére. A 25 nyertes önkormányzat közül 14 Veszprém
megyei, 6 Fejér illetve 5 Komárom-Esztergom megyei
található.
Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelõk fejlesztése
pályázat esetében a pályázaton 6 nyertes született a régióban, összesen közel 2 milliárd forintos vissza nem
térítendõ uniós támogatást kaptak többek között önálló járóbeteg-szakrendelõ és a kihelyezett telephelyû
kórházba integrált járóbeteg-ellátó szakrendelõk bõvítésére, átépítésére, felújítására; orvos-technikai gépek,
mûszerek és eszközök beszerzésére. Veszprém, Fejér
valamint Komárom-Esztergom megyében egyaránt 2-2
nyertes önkormányzat, kistérségi társulás valósíthatja
meg a pályázatban foglalt projektjét.
1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.
Tel.: 06 40 638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu internet: www.nfu.hu

A Bábolnai Általános Iskola felújítása,
bõvítése és akadálymentesítése
Bábolna Város Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-D
Dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül
KDOP-2007.-5.1.1/2F kódszámú, „Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” támogatás elnyerésére „A régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlõ esélyek és a korszerû feltételek megteremtése a Bábolnai Általános Iskolában” címmel.
A projekt célja, az iskolai oktatás tartalmi megújítása a közoktatási szolgáltatások
hatékony és racionális kialakításával, a kompetencia alapú oktatás, korszerû pedagógiai módszerek elterjesztése, a 21. századi korszerû nevelési oktatási környezet
megteremtése, ami a diákok továbbtanulásának és munkavállalásának alapfeltétele.
Az elnyert támogatási összegbõl a Bábolnai Általános Iskola U-alakú, régi épületének oktatási célra történõ teljes felújítására, komplex akadálymentesítésére, 4 darab új tanteremmel való bõvítésére, a központi épületben a meglévõ mûvészeti teremnek multifunkciós mûvészetoktatási teremmé való átalakítására, valamint korszerû tárgyi eszközök beszerzésére kerül sor.
Az U alakú épület új épületszárnyában két nyelvi labor, média oktatóterem,
(amely egyben többfunkciós teremként is mûködik) kerül kialakításra.
Akadálymentesítésre kerül a központi épületben a földszint teljes egészében, a
multifunkciós mûvészetoktatási terem, ennek megközelítési útvonala, és megoldottá válik az új tornacsarnok, valamint az épület közterületrõl történõ akadálymentes
megközelítése.
A központi épület mellett a földszintes, U alakú épület is teljes körûen, valamennyi fogyatékosságra kiterjedõen akadálymentesítve lesz.
A multifunkciós mûvészeti teremben hangtechnikai, akusztikai tervezésre, padló, mennyezet és falburkolat kiépítésre, színpad építésre kerül sor.
A pályázat elbírálása két fordulóban zajlott. Az elsõ fordulót követõen
238.607.569,- forint projekt összköltség mellett 214.746.812,- forint támogatásban
részesültünk. A második forduló elbírálását követõen a támogatást 23.991.247,- forinttal csökkentették, amely költségcsökkentés ellen önkormányzatunk panaszkezelési eljárást kezdeményezett. Fentiek miatt a támogatási szerzõdés aláírása még
nem történt meg.
A pályázat tekintetében az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési hirdetmény 2009. február 16-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítõben. Az eljárással
kapcsolatos eredményhirdetés 2009. április 24-én zajlott le. A legelõnyösebb ajánlatot a komáromi WF Építõipari és Szolgáltató Kft. tette. A kivitelezési munkálatok
tekintetében a munkaterület átadás-áátvételre 2009. július 2-áán került sor, az építési tevékenységek 2009. július 6-áán megkezdõdtek.
A pályázatban betervezett eszközök beszerzésére a közbeszerzési eljárás egy késõbbi idõpontban, elõre láthatólag 2009. augusztus hónapban kerül kiírásra.
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Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy a „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány 2009. június 02-án tartotta kuratóriumi ülését,
melyen a tagok (4. napirendi pont) elfogadták a 2008. évi Közhasznúsági jelentést mellékletével (éves beszámoló) együtt, amelyet a következõkben közzé tesz:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány 2008. évi munkájáról

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelõsségû Társaság
attól a céltól vezérelve, hogy az ifjúság lovasképzésére, a nemzeti
lovashagyományok õrzésére, ápolására, a nemzetközi hírû lótenyésztésének a jövõ nemzedéke számára való megõrzésére, a Ptk.
74/a-74/f. paragrafusaira figyelemmel jogi személyként mûködõ
közhasznú Alapítványt hozott létre, amely a „ Bábolna Shagya”
Közhasznú Alapítvány (2943 Bábolna, Mészáros út. 1.).
Az Alapítvány a közhasznúsági tv.26.§ c./ pontjában meghatározott
alábbi tevékenységeket végzi – mint közhasznú tevékenységet:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

A megyei bíróság 2001. október 17-én megállapította, hogy az alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ C./ 4./, ÉS 6./ pontjában
foglalt tevékenységet végzi, amely tevékenységek közhasznú tevékenységnek minõsülnek. Az alapító okirat tartalmazza azokat a
rendelkezéseket, amelyeket az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetek részére kötelezõen elõír, ezért a 22. § (3) bekezdés
értelmében a megyei bíróság végzése szerint az alapítvány jogállása:
Közhasznú szervezet
Mellékletek:
Mérleg (1. számú)
Eredménykimutatás (2. számú)
Költségvetési támogatások és felhasználása (3. számú)
Vagyon felhasználása ( 4. számú)
Bábolna 2009. március 31.
dr. Horváth Klára elnök

1.sz melléklet

3. sz melléklet

„Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány
2943 Bábolna Mészáros u. 1.
2008. évi egyszerûsített éves beszámolójának mérlege
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen:
Saját tõke
I. Induló tõke / Jegyzett tõke
II. Tõkeváltozás / Eredmény
V. Tárgyévi eredmény
Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolás:
Források (Passzívák) összesen

38.679 eFt
51 eFt
38.628 eFt
4.663 eFt
19 eFt
4.644 eFt
43.342 eFt
42.138 eFt
300 eFt
45.195 eFt
- 3.357 eFt
10 eFt
10 eFt
1.194 eFt
43.342 eFt
2. sz melléklet

,,Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány
2943 Bábolna Mészáros u. 1.
2008. évi egyszerûsített éves beszámolójának
eredménykimutatása
A. Összes közhasznú tevékenység bevételei
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
e) továbbutalási céllal kapott
f) Költségvetési támogatás
g) egyéb támogatás
2. Pályázati úton elnyert támogatás
4. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenés leírása
4. Egyéb ráfordítás
ebbõl továbbutalt támogatás
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
F. Összes ráfordítás
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

91 648 eFt
91 504 eFt
89 962 eFt
107 eFt
745 eFt
690 eFt
144 eFt
91 648 eFt
95 005 eFt
1 101 eFt
3 745 eFt
89 907 eFt
89 178 eFt
252 eFt
95 005 eFt
- 3 357 eFt

„ Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány
2943 Bábolna Mészáros u.1.
2008. évi költségvetési támogatások és felhasználása
Befolyt támogatások:
Költségvetési támogatások:
- Magyar Államkincstár Komárom Esztergom Megyei Területi
Igazgatósága által folyósított normatív támogatás: 89 962 eFt
- Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából
107 eFt
Pályázati támogatások:
- NCA-KD-07-P 0278 támogatás:
690 eFt
Egyéb támogatások:
- Tref 7 Bt. támogatása:
400 eFt
- BNMB Kft. támogatás:
100 eFt
- Csongrádi Péter támogatása:
205 eFt
- Polarisz Kft. támogatás:
40 eFt
Összes befolyt támogatás:
91 504 eFt
Költségvetési támogatások felhasználása:
- A 2008.év folyamán A Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakiskola és Kollégium részére:
89 613 eFt
- Iskola támogatása:
205 eFt
- Dunaszegi Gyermekekért Alapítvány támogatása
50 eFt
4.sz melléklet

„ Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány
2943 Bábolna Mészáros u.1.
2008. évben a vagyonnal kapcsolatos kimutatás

Érték
Befektetett eszközök nyitó értéke 2008.01.01
42.324 eFt
Elszámolt értékcsökkenés
3.745 eFt
Usus Optimus részesedés
100 eFt
Befektetett eszközök záró értéke
2008.12.31
38.679 eFt
Pénzeszköz
2008.12.31
4.644 eFt
A Bábolna Shagya Közhasznú Alapítványnak a 2008. évben vezetõ
tisztségviselõknek nyújtott juttatása nem volt.

Apor Vilmos püspökre emlékeztünk (1892-11945)
A Bábolnai Szociális Otthonban, Derû Házában június 17-één megemlékeztünk
Boldog Vilmos püspök vértanúról, akinek egyházi emléknapja május 23-áán van
minden évben. Az érdeklõdõk szép számban megjelentek az elõadáson, az intézmény emeletén kialakított imateremben. Apor Vilmos 1941 és 1945 között a Gyõri
Egyházmegye fõpapja. Korábban plébánosként is, de különösen püspöki szolgálata
alatt, amely a második világháború idejére esett, sokat tett a menekültek, a szegények, és a zsidó származású emberek életének megmentéséért, illetve a háború
okozta borzalmak enyhítéséért. Az utóbbi tíz-ttizenöt évben több iskolát, teret, utcát
neveztek el róla. Istennek legyen hála!
Varga Imre plébános
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,,Özönvíz’’ városunkban
A hirtelen jött, és majd egy órán át
tartó özönvízszerû esõ dörgéssel, villámlással, és hajnalt idézõ sötétséggel
köszöntött Bábolnára. Az autók ablaktörlõje nem gyõzte tisztítani a szélvédõket, a közlekedés a szokásosnál is nagyobb figyelmet igényelt. A településre
bevezetõ utak többsége járható volt, kivéve az Ölbõrõl haladót, mely a Sped
Kft. épülete elõtt tengerré változott. Akik
erre próbálkoztak, bizony sokat kockáztattak a több, mint tengelyig érõ vízben.
De úgy tûnik, a rizikó néha megéri. A
többség szerencsés volt, de akadt olyan

is, aki nagy méretû autója ellenére pórul járt.
Az özönvíz komoly károkat okozott a
családi házas övezetben, ezúttal elsõsorban a “Barackos” Ácsi út felõli részén, valamint a Móra és Dózsa utca közepén, illetve a Csikótelepi út egy szakaszán. A Kazinczy utca legmélyebben fekvõ, Ácsi úthoz közeli szakaszán bizony
térdig érõ víz állt, és nem csak az utcán,
hanem a lakásokban, kertekben, melléképületekben, garázsokban és pincékben. Hasonló volt a helyzet a szomszédos Kölcsey utcában is. A csatornarendszer nem volt képes megbirkózni a hir-

telen lezúdult több mint 100 milliméter
csapadékkal. Érdemes megjegyezni,
hogy az éves csapadékmennyiség területünkön átlagosan megközelítõleg 700
milliméter, tehát olyan mennyiségû víz
árasztotta el hirtelen Bábolnát égi áldás
formájában, mint normál esetben két
hónap alatt összesen.
A Móra utca és Csikótelepi út sarkán
álló családi ház Csikótelep felé esõ kerítése a hatalmas mennyiségû víz nyomásának engedve bedõlt, és tóvá változtatta a szépen gondozott kertet. Az áradatot
aztán az út alatt sikerült elvezetni a legelõ irányába. Szerencsére a ház gazdája rendelkezik biztosítással, így remélhetõleg kára idõvel megtérül. A legsúlyosabb helyzet a Móra utca közepén
alakult ki, ahol tengernyi víz ömlött az

udvarokba. Melléképületeket, disznóólakat, tüzelõtárolókat, konyhakerteket
árasztott el. Áram híján egy ideig még
szivattyúzni sem tudtak az ott lakók, de
a tûzoltók motoros szivattyúi sem gyõzték eltüntetni a rengeteg vizet. Annál is
inkább, mert a többi kertbõl visszafolyt
a csapadék. A komáromiak mellett a
helyi tûzoltók is kivették részüket a
mentésbõl.
A sportcsarnok sem úszta meg árvíz
nélkül. Az épületbe a víz nem felülrõl,
hanem alulról érkezett, szennyvíz formájában. A küzdõtér ezúttal valóban
küzdõtérré vált, hiszen az intézmény
dolgozói több órán át dolgoztak azért,
hogy visszaállítsák az eredeti állapotot.
Hantos P.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
AZ EBEK KÖTELEZÕ VESZETTSÉGOLTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN!
(Tájékoztató közlemény)

A 2009. január 01-tõl hatályba lépett,
„veszettség elleni védekezés részletes szabályai” - ról
szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabályok:
1.) Azokon a településeken, amelyeken magán–állatorvosi rendelõ mûködik, az Európai Uniós elvekhez
igazodóan a jövõben nem engedélyezik az összevezetett eb oltást!
BÁBOLNÁN TEHÁT A JÕVÕBEN AZ EBEK
ÖSSZEVEZETETT OLTÁSÁRA NINCS LEHETÕSÉG!
2.) A korábbiaktól eltérõen az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állat egészségügyi felügyeletét ellátó, magán-áállatorvosnak köteles bejelenteni, ha kutyája a három hónapos kort elérte, elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került.
3.) Az új tulajdonosnak a tulajdonába került ebet be
kell jelentenie az állat egészségügyi felügyeletét ellátó
magán-állatorvosnak.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást
beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzõjének számát is. (A bejelentés legegyszerûbben a kutya oltási
könyvének bemutatásával történhet.)
4.) Az ebek veszettség elleni védõoltásának és féreghajtójának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó
köteles minden 3 hónapos életkort elért ebet
30 napon belül veszettség ellen saját költségén magánállatorvossal beoltatni, és féreghajtóval lekezeltetni. Az
oltást és féreghajtást köteles a tulajdonos az elsõ oltást
követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt

követõen a kutyát évenként veszettség ellen oltatni és
féreghajtóval kezeltetni.
5.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának
megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni!
A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy
napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és a tulajdonos költségére bõr alá ültetett mikrocsippel meg kell
jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az
eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával
szemben bírság szabható ki.
6.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt
a veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve
tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni,
továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás
érvényességének bizonyítása céljából.
******
Megkérdeztük Dr. Mátray Árpád magán-áállatorvost:
- HOGYAN TÖRTÉNIK BÁBOLNÁN A JÖVÕBEN AZ EBEK
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA?
- A bábolnai állatorvosi rendelõben (Kossuth L. u. 22;
T.: 06-30/9616-008) ezután minden hétfõn délután
16:00 órától 19:00 óráig várjuk az eb tulajdonosokat
kutyáikkal együtt a kötelezõ veszettség elleni oltás és
féreghajtó beadására.
- BE KELL-E ELÕRE JELENTKEZNI, HA VALAKI OLTATNI AKARJA A KUTYÁJÁT VESZETTSÉG ELLEN?
- A hétfõi veszettségoltásokra nem kell bejelentkezni,
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de az oltások beadása érkezési sorrendben történik,
ezért kérjük az eb tulajdonosok türelmét!
- Aki másnapokon akarja oltatni a kutyáját, annak az
eddigi gyakorlathoz hasonlóan idõpontot kell egyeztetnie a fenti telefonszámon.
- VAN E LEHETÕSÉG HÁZNÁL TÖRTÉNÕ OLTÁST KÉRNI?
- Természetesen van, hasonlóan a korábbi gyakorlathoz!
- MENNYIBE KERÜL A VESZETTSÉG OLTÁS ÉS MENNYIBE A FÉREGHAJTÓ?
- A bábolnai rendelõben hétfõi napon
a veszettségoltás:
2800,- Ft/ kutya
a féreghajtó:
150,- Ft/10kg
egyéb napokon:
a veszettségoltás:
3800,- Ft/kutya
a féreghajtó:
200,- Ft/10kg
- Háznál történõ
veszettségoltás:
4800,- Ft/ kutya
féreghajtó:
200,- Ft/10kg
- ÚGY HALLOTTUK, HOGY A KUTYÁK RÉSZÉRE ÚJ OLTÁSI KÖNYVET KELL VÁLTANI!
- Ez ebben az évben még csak azokra a kutyákra vonatkozik, amelyek az elsõ veszettség oltásukat kapják, illetve azokra, amelyeknek az oltási könyve elveszett és
újjal kell pótolni!
- MILYEN AZ ÚJ OLTÁSI KÖNYV ÉS MIBE KERÜL?
- Az új oltási könyvek Magyar Állatorvosi Kamara által
szigorúan nyilvántartott sorszámmal kerülnek kiadásra, így pontosan tudni lehet, hogy melyik könyv kinek
a kutyája részére került kitöltésre, mikor és melyik állatorvos adta ki.
- Ezeknek az új oltási könyveknek az ára 800,- Ft/db.

10. oldal

2009. július

www.btv.hu

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Újra itt a nyár, bár az idõjárás nem volt éppen kegyes az utóbbi hetekben azokhoz, akik jól megérdemelt szabadságukat töltik,
töltötték. A borongós, esõs délutánokon legjobb idõtöltés a rejtvényfejtés és az olvasás. Talán mindkettõhöz kedvet csinál Karinthy
Frigyes elbeszélése.
Jó pihenést, kellemes idõtöltést kívánok a kedves Olvasóknak a nyári idõszakra.

Karinthy Frigyes: Rejtvények

Kétségbeesve kérdezik az
embertõl, ,,te, mi az, hat betû,
szoba közepén áll, esznek rajta,
és a vége: sztal?’’
Mióta a világ legnépszerûbb
lapjai egyre-másra hirdetik a
nagy
rejtvényversenyeket,
rejtvényderbiket - Amerikában
ötvenezer dolláros keresztrejtvény-versenyt tartottak - a dolog kezd izgatni. A régi könyvés sósborszeszdíjak kora lejárt,
ma autót, családi házat, helyes

kis birtokot, életjáradékot és
negyvenkettes ágyút sorsolnak
ki a nyerõk között - elõrelátó
embernek, aki elõtt nem közönyös saját és családja jövõje, komolyan illik foglalkozni ezzel a
tudománnyal, mely szerencsés
esetben satöbbi... A többi pálya
még ennyire se biztos.
Komolyan munkához láttam.
Tanulmányozni kezdtem a
helyi és külföldi rejtvényújságokat és újságrejtvényeket. Megpróbáltam egységes elvet találni, amelynek alapján úgy a szerkesztés, mint a megfejtés általános kulcsa a kezembe kerül: otthonosan tudok mozogni abban
a labirintusban, ahol a szó képet, a kép pedig szót jelent.
A legnehezebb problémákat
játszva, ránézéssel fejtettem
meg, elképesztve a nehézfejûeket, akik kétségbeesve kérdezik
az embertõl, ,,te, mi az, hat betû, szoba közepén áll, esznek
rajta, és a vége: sztal?”

A végén ott tartottam, hogy
nem is kellett rejtvénynek lenni
egy ábrának ahhoz, hogy megfejtsem. Egyszer egy rejtvényszerkesztõ nevetve mesélte el
nekem, hogy hirtelen kifogyván
az anyagból, lapzártakor egy
közönséges, külföldi lapból kivágott rajzot adott le, amin csak
egy ház állt, semmi más. Gondolta, majd utóbb kitalál valamit, mint megfejtést: ,,Kemény
(kémény) Simon’’. Ekkor támadt az a gondolatom, hogy a
rejtvényt nem is kell szerkeszteni, a világ minden tárgya és rajza és ábrája rejtélyes problémává lesz, ha nem annak nézem,
ami, hanem valami titkos tervet
teszek fel mögötte. (Így tette
például a világ egyik legegyszerûbb és legátlátszóbb jelenségét, a nõt, rejtélynek a filozófia,
holott a megoldás oly egyszerû:
négy betû vízszintesen, négy
függõlegesen, s kész a kereszt,
amit a férfinak hordani kell.)

Egy döntésrõl
Döntött önkormányzatunk testületi ülése. Döntött arról, hogy az
általam írt – korábban a lapunkban sorozatként közölt - ,,Bábolnai
utcanevek krónikája’’, majd ugyancsak sorozatként közölt
,,Bábolna régi épületei’’ címû írásaim könyv formájában történõ
megjelenését nem támogatja!? Sajnos a megjelenéshez szükséges
anyagi forrásokkal én nem rendelkezem, az önkormányzatunk
igen, hozzájuk fordultam és õk döntöttek.
A döntést keserû szájízzel vettem tudomásul! Nem esett jól ez a
döntés! Mást vártam! Mást vártam, azért, mert az elmúlt évek során különbözõ cikkek és sorozatok sokaságát írtam lapunkban.
Ezek közül volt, amelyik könyv formájában is megjelent Például a
,,Labdarúgás Bábolnán’’ címû sorozat két ilyen kötetével is találkozhattunk.
Megjegyezni kívánom, hogy az említett sorozatok a ,,Bábolnai
utcanevek krónikája’’ vagy a ,,Bábolna régi épületei’’ címû írásaim
tetszettek közönségünknek. Beszélgetések során többen is felvetették és javasolták, hogy ezeket az írásokat – csak úgy, mint a labdarúgásról szóló írást – könyv formájában is meg kellene jelentetni.
Ugyanis az utcanevek és a régi épületek történetével kapcsolatos
írások, a magyar történelem nagyságainak és a mezõgazdasági termelés személyiségeinek nemcsak a nevét, de az életüket és tetteiket is ismertetik. Ennek alapján ha valaki egy ilyen könyvnek birtokába jut, nemcsak Bábolna történtének lesz a birtokosa, de a magyar történelem és a mezõgazdasági termelés kiválóságainak életével is tetteivel is megismerkedhet.
Mindezek alapján mertem javasolni a könyv megjelenését.
Szakács Ferenc

Mert ha igaz Hamlet mondása, hogy nincs jó és rossz, csak a
gondolatban, az is igaz, hogy
nincs titok és megoldás, csak az
elemzõ értelem számára.
Már-már tökéletesnek hittem magam, amikor ez történt.
Valaki feladta a következõ rejtvényt:
Kas saison Ka.
Három hétig törtem a fejem.
Nem tudtam megfejteni, hiába próbáltam a ,,saison’’ szót
,,évad’’-nak magyarul, ,,season’’-nak angolul és ,,Fahrzeit’’nek németül alkalmazni.
Belebetegedtem a dologba.
Egy napon ötéves unokaöcsém, aki akkor tanult olvasni,
meglátta jegyzeteim közt és silabizálni kezdte.
És fél perc alatt elolvasta,
magyar nyelven, így:
Kassai sonka.
Azóta nem fejtek többé rejtvényt.
Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

A kispad visszatér
Ez a kispad amirõl szó van a park országút felõli bejáratánál
volt évekig. Tavaly már nem volt ott, és most sincs ott. Pedig annak
idején jó szolgálatot tett. A református templomba járó idõs bábolnai emberek itt szoktak megpihenni. Leültek, beszélgettek elmondták egymásnak örömeiket, gondjaikat, esetleg bajaikat, mert idõs
korban ilyen is van. Ez a jó kis hely sajnos a múlt évben megszûnt
és ma sincs. Ugyanis a kispad eltûnt. Illetve nem eltûnt, hanem valaki illetékes elvitte a korábban megszokott helyérõl. Bevitték a
parkba! Igaz, hogy ott volt és van is ilyen pad több is, de ez még befért.
Megjegyezni kívánjuk, hogy az ilyen utcákra, sétányokra, parkokba kihelyezett kispadok több célt is szolgálnak, illetve szolgálhatnak. Egyrészt kényelmes és jó pihenõhelyek, másrészt ha rendben vannak a tájat is díszítik, esztétikusabbá varázsolják. A szóban
forgó kispad (a park bejáratánál lévõ vaskapunál) különösen jó
szolgálatot tett. Ugyanis a református templom ma már a település
egyik legszélsõ épülete. Eléggé távol van a lakásoktól. A templomba járó idõs emberek a fele úton lévõ kispadon szoktak megpihenni. Most, hogy ez a kispad nincs, hiányolják. Felvetõdik a kérdés –
vajon miért vitték el? Kinek nem tetszett? Kinek volt útjában? Bizony nekünk hiányzik! Sajnos az idõs korral együtt jár a betegség
is. A reuma, az ízület, az érszûkület, a vérnyomás, a szív stb. Mindezen bajunkra az orvoson kívül a templomban kapunk gyógyulást.
Az ide vezetõ hosszú gyaloglás után bizony jól esett egy kis pihenés
a kispadon. Ez most nincs. Jó lenne, ha ismét lenne.
Egy idõs bábolnai dolgozó
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Díjlovas verseny Kisbábolnán

Minden várakozásunkat felülmúlta a nevezõk száma a Hat
Megye
Két
Régió
és
Wintermühle kupa díjlovas verseny június 7-én megrendezett
fordulóján.
Tavaly ilyenkor, Major Albert úr kérésére elsõ ízben szerveztük meg ezt a versenyt.
Örömmel vállaltuk el a feladatot, hiszen régi vágyunk volt otthont adni minél több rendezvénynek. Talán a helyszín újdonsága miatt egy kis bizalmatlanság övezte az elsõ próbát,
mert akkor 15 startot indítottunk. Azzal bíztattak a tapasztalt szervezõk , hogy minden
kezdet nehéz , majd a következõ alkalommal már többet tudnak rólunk, nagyobb lesz az érdeklõdés.
Ebben a reményben fogtunk
bele az idei szervezésbe. Igyekeztünk az elõzõ hibáiból tanulni, jobban figyelni a részletekre.
Eleinte lassan jöttek a nevezések, minden nap számoltuk
az új jelentkezõket és örültünk ,
amikor láttuk, hogy rohamosan
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nõ a létszám. A verseny elõtt
egy héttel kiderült, hogy nagyon
sokan leszünk. Bár egy napos
programról volt szó, sokan jelezték a szombati érkezést
boksz és szállás igénnyel.
Az elõkészítõ munkák felgyorsultak. Mobil bokszokkal
egészítettük ki a meglévõket,
hogy a verseny napján érkezõk
is biztonságban tudhassák a lovaikat. Felkerestünk néhány céget , akiktõl, profiljukhoz tartozó, ajándék és használati tárgyakat kértünk, hogy a szalag és
oklevél mellé más meglepetést
is adhassunk.
Vasárnap reggel kisebb-nagyobb nehézségek adódtak az
indulásnál. Mindent összevéve
105 start állt elõttünk, ezért úgy
döntöttünk, hogy két négyszögben kell délelõtt dolgozni ahhoz, hogy idõben végezzünk.
Így az elõzõekben feltüntetett idõpontok megváltoztak.
Megpróbáltunk
rugalmasak
lenni és segíteni, ha valaki emiatt idõzavarba került.
A rajtengedély vizsga elméleti része korán elkezdõdött. Ezalatt a fedeles lovardában már
készültek az E8 nyitott versenyszám lovasai nyolcan, a külsõ
pályán pedig az A4 (21 fõ) és
A6 (23 fõ) kezdõdött összevont
bíráskodással.
A nyolc rajtengedély vizsgázó programja követte az E8-at ,
majd C1-ben 10-en , ülésszépségversenyen 3-an mérték össze
tudásukat. Végül összevont
eredményhirdetés következett.
Az A4 és A6 versenyzõit ifi –
felnõtt kategória szerint díjaztuk, így négyszer álltunk meg
eredményt hirdetni. A bírók feszített ütemben dolgoztak, csak
annyi pihenõt tartottunk, hogy
Bulyovszky Anna bemutathassa

junior egyéni programját,
Prutkay Zoltán úr vezetésével.
Délután következtek a magasabb versenyszámok L3 (19 fõ),
L7 (8 fõ), M3 (4 fõ). Talán az
eredményhirdetések
kicsit
gyorsra sikeredtek, de mentségünkre szóljon, hogy az idõjárás
is esõsre fordult és a messzirõl
jövõ lovasok elõtt még hosszú
út állt hazáig.
Külön köszönet illeti a
Kisbábolna lovas klub minden
dolgozóját , lovasát , a család tagokat, akik egész napos munkájukkal segítették a rendezvény
lebonyolítását.
Reméljük , hogy mindenki jól
érezte magát és gratulálunk a
versenyzõknek, hiszen akár
nyertek akár nem , egy tapasztalattal biztos gazdagabbak lettek.

,,Tõlünk függ minden, csak
akarjunk”

Széchenyi István

Támogatóink:
– Agro-Trust Kft
– Nemzeti Ménesbirtok Kft
– Marshtall Gmbh
– Parlen Bt
– Csicsatka Judit
– Dunafruit Kft
– Gyivicsány Gábor
Résztvevõk :
– Lengyel Anna
rajtengedélyvizsga
– Nyéki Anna
ülésszépségverseny
– Suhayda Anna – C1
– Suhayda Viola
ülésszépségverseny
Jakus Hédi

ESZTERGOM KOROSZTÁLYOS MINÕSÍTÕ

A 3 napos Esztergomba megrendezett díjugrató versenyen, a Kisbábolna Lk és
a Bábolna SE lovasainak eredményei.
Hely Lovas Neve

Ló Neve

Kategória

7
2
16
13
5
15
17
7
9
10
5
5
9
4
5
6
11
12
10
1
1
9
1
1
4
1
2

Contiki
Contiki
Aquincum
Precious
Aquincum
Contiki
Precious
Gazal XIX-5
Gazal XIX-1
Baccardi
Baccardi
Gazal XIX-1
Precious
Gazal XIX-1
Baccardi
Precious
Aquincum
Gazal XIX-5
Aquincum
Baccardi
Géniusz
Gazal XIX-1
Géniusz
Contiki
Zenta
Zenta
Zenta

Kezdõ Lovas
Kezdõ Lovas
Kezdõ Lovas
Kezdõ Lovas
Kezdõ Lovas
Kezdõ Lovas
Kezdõ Lovas
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
Kezdõ Ló
B/1 Nyitott
B/1 Nyitott
B/1 Nyitott
B/1 Nyitott
B/1 Nyitott
B/2 Nyitott
6 éves lovak min.
6 éves lovak min.

Budai Andrea
Budai Andrea
Budai Andrea
Szedlacsek Dóra
Budai Andrea
Budai Andrea
Szedlacsek Dóra
Bali Bogáta
Gerber Attila
Gerber Attila
Gerber Attila
Gerber Attila
Szedlacsek Dóra
Gerber Attila
Gerber Attila
Szedlacsek Dóra
Budai Andrea
Bali Bogáta
Budai Andrea
Gerber Attila
Kiss Zsófia
Gerber Attila
Kiss Zsófia
Budai Andrea
Bali Bogáta
Bali Bogáta
Bali Bogáta
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Hibapont

4
0
12
4
0
4
8
0
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
4
0
0
4
0
0
0
0
0

Stílus pont

6 ,8
7 ,4
7 ,5
6 ,6
7 ,2
6 ,9
6 ,8
6 ,8
7 ,2
7 ,0
7 ,2
7 ,2
6 ,8
7 ,3
7 ,2
6 ,8
6 ,8
6 ,7
7 ,0

7 ,4
7 ,5
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Jövõre új szakok indulhatnak
a bábolnai lovasiskolában
Május utolsó-, és június elsõ hetében zajlottak le a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollégium végzõs tanulóinak szakvizsgái. A bábolnai
lovasiskola végzõs diákjainak szakvizsgája általában jóval összetettebb, mint a
szakmát nem tanuló középiskolásoké.
Nem volt ez most sem másként. Elõször
itt is, az ország többi középiskolájához
hasonlatosan, a végzõsök központi írásbeli feladatokkal kezdtek, majd számot
adtak gyakorlati tudásukról is. A megpróbáltatásoknak ekkor azonban még
nem volt vége, hiszen még szóban is
meg kellett gyõzni a vizsgatestületet arról, hogy megfelelõ tudást halmoztak fel
az évek alatt a szakmai tantárgyak terén
is. Idén összesen 43 tanuló vizsgázott.
Ebbõl 23-an lótartó és lótenyésztõ szakon, míg a többiek belovagló szakvizsgát
tettek.
Persze a szakmát igazoló iratok kézhez kapása után a legnagyobb kérdés,
hogy hol kaphatnak munkát a végzõsök.
Egy részük természetesen Bábolnán,
vagy más magyarországi ménesben he-

lyezkedik el, egy jelentõs hányaduk
azonban külföldön talál magának munkalehetõséget. A bábolnai lovas iskolának ugyanis kiváló külföldi kapcsolatai
vannak többek között Angliában, Németországban, vagy épp Olaszországban. Ezeken a helyeken számos tanuló
fordul meg a diákévei alatt, majd egy jó
részük külföldön is marad a szakvizsga
lerakása után.
Természetesen a tanév lezárultával
nem áll meg az élet a Pettkó-Szandtner
Tibor Lovas Szakiskola és Kollégiumban. A nyaranta már megszokottnak
mondható gyermek-, lovas táborok lebonyolításán túl idén lovas túra vezetõi
tanfolyamot is tartanak felnõtteknek.
Ezt a tanfolyamot azonban már a jövõ
évtõl iskolai keretek között szeretnék
beemelni az iskola tanrendjébe. Ezen
túl gazdaképzést, mezõgazdasági gépszerelést, valamint a falusi turizmussal
kapcsolatos szakot is indítani szeretne a
bábolnai lovasiskola vezetése.
Nagy Attila István

„A világ kincse a lónak két szeme között rejlik. A ló az ember után a legdicsõbb teremtés, a legnemesebb foglalkozás a lótenyésztés, a legszebb mulatság
a nyargalás és a legjobb dolog a lónak etetése és ápolása!”
Andrews, Viginia C.

Nyári lovas- és edzõtábor Bábolnán

Ötödik alkalommal szervezték meg Bábolnán a
bentlakásos nyári lovas tábort azoknak az érdeklõdõ
gyerekeknek, akik kedvelik az állatokat, fõleg a lovakat, és szeretnének megtanulni lovagolni, és lovas
edzésen részt venni
A tábort június közepén és július hónap elején két
turnusban hirdették meg, melyre évrõl évre egyre több
az érdeklõdõ.
Az elsõ turnusra 26 fõ, a másodikra 31 fõ jelentkezett.
A tábor népszerûségét Bábolna természeti adottságai, a ménes jó hírneve, a színvonalas lovas oktatás és
a gazdag szabadidõs programok jelentik. A kezdõktõl a
haladókig minden korosztály megtalálta a számára érdekes idõtöltést és elfoglaltságot.

Arra is volt lehetõség, hogy valaki saját lovával érkezzen, mert a lovak elszállásolását Kisbábolna
Lovasklub biztosította. Ehhez be kellett mutatni a
lóútlevelet, és a saját felszerelést.
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A szakszerû edzéseket:
– Tuska Pál military szakedzõ, háromszoros magyar bajnok,
– Prutkay Zoltán „M” minõsítésû díjlovas bíró,
– Jónás Melinda tanárnõ és szakoktató,
– A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola diákjai vezették le.
A tábor fõszervezõje Csongrádi Péter kollégiumvezetõ tanár, aki gondoskodott az ellátásról, a szállásról,
a programokról, és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft. vezetésével történõ szakmai egyeztetésrõl. A fiatalok felkészítése a Ménesbirtok kft. istállóiban, a lovardában, a központi lovaspályán, és Kisbábolna
Lovasklubban történt.
A résztvevõk megismerkedtek a lovak közelségével,
a lovak körüli magatartás legfontosabb szabályaival,
megízlelték a lovaglást az alapoktól kezdõdõen, a biz-

2009. július

tonságos üléstõl a futószáras munkáig, az osztálylovaglásig. A tapasztaltabb lovasok edzéseken gyarapíthatták
meglévõ tudásukat.
A fennmaradó idõben a szabadidõs foglalkozásokat:
– Körmendi Eszter tanárnõ
– Schnur Bernadett tanárnõ
– Tóth Anett egyetemi hallgató
– Szabó Ádám egyetemi hallgató biztosították.
A tábori napirendhez mindenkinek igazodni kellett
az egy hét alatt.
Ezek alatt értendõ az ébresztõ, az étkezések, a közös programok, és az alvás idõpontja.
A lovaglás oktatása minden délelõtt 9.00-tõl 11.00
óráig, délután 15.00-tõl 17.00 óráig tartott, a tudásszintnek megfelelõ csoportbontásban és edzéstervnek
megfelelõen.
A szabadidõben megismerték a táborozók szakemberek közremûködésével:
– a nemzeti kulturális örökség részét képezõ
Szapáry-kastély épületegyüttest,
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– a Hadtörténeti Múzeum anyagát,
– a Kocsimúzeum berendezését, szerszámokat,
– a Lovasmúzeumban a versenyeredményeket, a
Shagya arab lótenyésztés történetét, Asbóth Zsolt
kiváló szakvezetõ elõadásában.
– A város történetét, és nevezetességeit
Mindenkinek feledhetetlen élményt jelentett a fogatokkal történt kirándulás Kisbábolnára és Ölbõre,
ahol ízletes ebéd várta a jókedvû társaságot.
A távolabbról érkezõk, és fiatalabb korosztály kedvéért szervezték meg a gyõri Xantus János Állatkertbe
történõ látogatást, ahol még több információt kaptak
az érdeklõdõk az állatok életmódjáról, és viselkedésérõl.
Egymás jobb megismerését, és a jó hangulatot fokozta a Bábolnai Arborétumban kialakított akadálypálya feladatainak megoldása, az arborétum növényeinek, állatainak felismerése.
A termi és udvari játékok (társasjátékok, kártyajátékok, ping-pong, cso-csó, billiárd) a lefekvés elõtti elmaradhatatlan idõtöltéshez tartozott.
A közös élményeket a tábor lakói rajzban, fényképeken örökítettek meg, és ajándékként vitték haza a
gyöngyfûzéssel, papírhajtogatással, gyurmával készült
tárgyakat.
Utolsó estét tábortûz melletti közös énekléssel, szalonnasütéssel, íjászkodással töltötték el a fiatalok, és
sor került az emléklapok, ajándékok kiosztására is.
Az egyhetes tábor bemutató lovaglással zárult, ahol
a résztvevõk szülõk jelenlétében bizonyították a fejlõ-

désüket, és a lovakkal kialakított szoros kapcsolatukat.
Szeretnénk, ha az elkövetkezõ években is lehetõség
adódna a lovas tábor megszervezésére, hogy minél
több fiatal kedvet érezzen a lovagláshoz, ezzel is segítve a szabadidõ eltöltését.
Köszönjük a szervezõk, az edzõk és az intézmények
támogatást.

“Lehet, hogy a kutya az ember legjobb barátja, de
a ló volt az, mellyel civilizációt hoztunk létre.”
Bierbauer Imréné
szaktanár

BUDAPEST-BÁBOLNA
IFJÚSÁGI TÁVLOVAS
VILÁGBAJNOKSÁG
Bábolna 2009. szeptember 5–6.
BÁBOLNAI FÓRUM
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Ballagás és tanévzáró ünnepség az általános iskolában
A tanév végén végzõs diákjaink lázasan készültek az utolsó tanítási napok eseményeire,
melyeknek õk voltak a fõszereplõi. Humoros,
mókás mûsorral köszöntek el az iskolatársaktól,
a nevelõktõl és az intézmény dolgozóitól, kellemes perceket szerezve az alsóbb évfolyamos társaknak, szülõknek és pedagógusoknak egyaránt.
Ezt követte a vidám bolondballagás, majd az esti órákban a szerenád és a bankett.
A Bábolnai Általános Iskolában immár második alkalommal tartottuk külön napon a ballagási és a tanévzáró ünnepséget.
A 35 nyolcadikos diák számára 2008. június
12-én délután 5 órakor szólalt meg utoljára a

csengõ. A ballagási ünnepélyre virágdíszbe öltözött az iskola, búcsúzó tanulóink iskolatársaik
sorfala közt még egyszer végigjárták a jól ismert
épületet.
Ezen az ünnepségen került sor a Kiváló Diák
kitüntetés átadására, melyet dr. Horváth Klára
polgármester asszony adott át Kovács Dorottyának, Mészáros Nórának és Molnár Kittinek.
Ezen a napon vehette át a Kiváló Pedagógus
kitüntetést Kassai Éva tanárnõ városunk polgármesterétõl. A Gyermekönkormányzat képviseletében Lengyel Dániel polgármester gratulált a
kitüntetetteknek.
Az általános iskolában több éven át nyújtott
kiemelkedõ tanulmányi és közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért Pertl Gergõ,
Popovics György és Kiss Fruzsina végzõs tanulók
tantestületi dicséretben részesültek.
A 8. osztályban elért eredmények alapján kitûnõ tanulmányi eredményért Kovács Dorottya,
Mészáros Nóra és Molnár Kitti, valamint jeles
tanulmányi eredményéért Pertl Gergõ könyvjutalomban részesültek. Kiemelkedõ sporttevékenységért könyvjutalmat vehetett át Molnár
Kitti, Popovics György, Prekler Evelin, Róth István és Sarmon Szilvia.
Biztosak vagyunk abban, hogy ballagó nyolcadikosaink szereztek annyi tudást az elmúlt évek
alatt, hogy tovább építkezzenek és megállják helyüket a választott középiskolákban. Ehhez kívánunk nekik sok sikert és beteljesedett életcélokat.
A tanévzáró ünnepségünket június 16-án 17
órakor tartottuk az iskolában. Nagy utat tettünk
meg a tanév kezdete óta. Értékeltük a
2008/2009-es tanévet, összegeztük az eredményeinket.
Elsõseinket, akik sikeresen és jól küzdöttek a
betûk és a számok seregével, emléklappal jutalmaztuk, igazi iskolások lettek, beilleszkedtek iskolánk közösségébe.
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Nyolcadikosaink jó, vagy kevésbé jó bizonyítvánnyal a kezükben szeptembertõl középfokú
intézményekben folytatják tanulmányaikat. Valamennyi végzõs diákunkat felvették a választott
középiskola valamelyikébe. Büszkék vagyunk arra, hogy több tanulónk szorgalmának és kitartó
munkájának köszönhetõen rangos és nagy tekintéllyel bíró középiskolában tanul tovább.
Iskolánk tanulóinak 30%-a szorgalmasan készül a tanórákra. 52 diákunk kitûnõ, 21 pedig jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet.
Sajnos 5 diákunk számára nem zárult le sikeresen a tanév. Õk egy-egy tantárgyból még számot kell, hogy adjanak augusztusban a pótvizsgán.
Az idei tanévben is számos tanulmányi versenyen vettek részt tanulóink, szorgalmukkal, igyekezetükkel elismerésre méltó eredményeket értek el, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírét. (Ezekrõl az eredményekrõl folyamatosan tájékoztatást adtunk a Fórumban.)
Az eredményes szereplések mögött nem csak
diákjaink szorgalmának, hanem a felkészítõ pedagógusok kitartó és áldozatos munkájának is
óriási szerepe van. A tanévzárón kiemeltük Kassai Éva, Veresné Szkocsek Mária, Klincsokné
Sarf Lívia és Lányi Szilvia tanárnõk munkáját,
akik számos versenyre készítették fel, és kísérték
el tanítványaikat.
Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel
igyekeztünk színesíteni, élményszerûbbé tenni
tanulóink tanórán kívüli iskolai életét. Reméljük, sikerült maradandó élményt nyújtani a gyermeknapi rendezvénnyel, az erdei iskolai programokkal, osztálykirándulásokkal, a Föld napi
rendezvénysorozatunkkal, a játszóházi foglalkozásokkal, a közös iskolai karácsony és a farsang
sajátos hangulatával, és még sorolhatnám
tovább…
Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak,
a szülõknek, a szponzoroknak és mindenkinek,

2009. július

15. oldal

www.btv.hu

akik a tanév során erkölcsi és anyagi támogatásukkal segítették nevelõ-oktató munkánkat.
A Bábolnai Általános Iskola közössége nevében köszönetünket fejeztük ki Mészárosné
Domján Hajnalkának, az iskolaszék leköszönõ
elnökének, elismerve a több éven át nyújtott, iskolánkat segítõ lelkes és odaadó munkáját.
Szülõk, vendégek és diáktársak elõtt sok-sok
tanulónk vehetett át jutalomkönyvet kitûnõ tanulmányi eredményéért.
Az egész évben tartó munka és küzdelem
után elérkezett a szabadság, a megérdemelt pihenés ideje. Kívánok mindenkinek tartalmas és
kellemes szünidõt, hogy energiával töltõdve,
újult erõvel vághassunk neki szeptemberben az
elõttünk álló újabb feladatoknak és kihívásoknak.
Peresztegi Gáborné igazgató

Erdei iskola Székesfehérváron
Az általános iskola 6.a és 7.c osztályos tanulói június elsõ hetében jártak
Székesfehérváron és a Velencei-tó partján. Az erdei iskola célja többek között,
hogy széleskörû ismereteket nyújtson a
tanulóknak kicsit más szervezeti keretek között, mint a hagyományos tantermi oktatás. Ezt szem elõtt tartva állítottuk össze a programot.
A szállásunk a Dominó Panzió volt,
amely a Bory-vár közelében található.
Bory Jenõ sok fantáziával és még nagyobb munkával megálmodott mûvének építészeti és képzõmûvészeti remekeit deríthettük fel egy délelõtti várlátogatás során. Székesfehérvár belvárosát
elõször kisvonatos körutazás révén ismertük meg, majd ezt követte a részletes felderítés. A magyar királyok temetkezési helye a Romkert, ahol idegenvezetõvel tettünk sétát. A Babamúzeumban sok-sok apró figura és makett ábrázol jeleneteket a mindennapi élet jellegzetes pillanataiból csodálatra méltó aprólékossággal kidolgozva.
Egy hangulatos kis udvarban, nem
messze a város egyik jelképének számító és találkozási pontként is szolgáló Országalmától nézhettük és hallhattuk a

2 óránként megszólaló harangjátékot,
Kovács Jenõ órásmester mûvét. Különlegessége, hogy a megjelenõ figurák legendás magyar uralkodókhoz kapcsolódó jeleneteket ábrázolnak és a számlap
24 órás beosztású - a világos a nappali,
a sötét az éjszakai órákat ábrázolja.
Egy napot szántunk a Velencei-tóval
való ismerkedésre. Néhány kilométeres
gyalogtúrával a természetben kapaszkodtunk fel a Pákozdi- hegyre, ahol
1848-ban a magyar honvédek elsõ gyõzelmüket aratták a szabadságharcban.
Terepasztalon követtük az eseményeket.
Sokan emlékszünk még rá, hogy ez a
nap – szeptember 29-e - volt a fegyveres
erõk napja. Néhány éve itt látható egy
újabb kori múzeum is, ahol a NATO békefenntartó tevékenységével ismerkedhet a látogató. Felpróbálhattunk tiszti,
harckocsizó, pilóta és egyéb sapkákat,
golyóálló mellényeket. Nagy élmény
volt. A Szúnyog-szigeti csárdában elköltött ebéd után hajóval keltünk át a túlsó
partra – Agárdra. A forró tavaszi napok
után úgy hittük bátran beígérhettünk
egy júniusi fürdõzést a tóban. Nem így
történt. A hûvös napok miatt lehûlt a tó
vize. Ezért megcéloztuk a velencei él-

ményfürdõt, ahol a napjainkban oly
népszerû wellness szolgáltatásokat is
igénybe vehettük ki-ki kedve szerint.
Ismerkedhettünk a mindennapi utazási szokásokkal is. Az egy hét programját tömegközlekedési eszközökkel vonattal, busszal, hajóval oldottuk meg.
Mindenki kapott diákbérletet, így több
buszjárattal és persze gyalogosan értük
el céljainkat.
Nagy könnyebbség volt, hogy csomagjainkat az önkormányzat mikrobu-

szával Nagy Csaba szállította utánunk,
illetve az utolsó napon haza is hozta.
Itt szeretnénk ezért ezúton köszönetet mondani. Számos programunk és
szórakozásunk ( pl. mozi a Fehérvár
Plázában ) annak köszönhetõen valósulhatott meg, hogy támogatást kaptunk a Bábolnáért Közalapítványtól és
az Iskolánkért Kh. Alapítványtól. Köszönjük a 6. a és 7.c osztályos tanulók
nevében.
Veresné Szkocsek Mária,
Veres Zoltán

M E S E ORS ZÁG

2009. június 9-én az óvodásokat és az alsó tagozatosokat a Szabadidõközpontba invitáltuk. Itt az Anonim drámacsoport elõadásában egy vidám darabot
tekinthettek meg kicsik és nagyobbak. Hogy jobban odafigyeljen a közönség,
feladatot is kaptak: össze kellett gyûjteni, hogy melyik mesék szereplõi elevenedtek meg a színpadon. Jó volt látni, ahogyan a gyerekek lélegzetüket visszafojtva figyeltek, a szereplõk pedig önfeledten játszottak, élvezték, hogy élményt
szerezhetnek társaiknak. A közönség találkozhatott Malackával és Tigrissel, Irmával és Vilmával, hallhatta és láthatta Süsüt, a sárkányt, megnézhette, milyen
is a kényes királylány és a szõkített herceg és színre lépett Okoska és Törpilla
is. A mesék birodalmában két vándorzenész kalauzolta a nagyérdemût. A gyerekek a szereplõkkel együtt járták végig a mesék birodalmát, bújtak bele képzeletben egyik vagy másik figura bõrébe. Az elõadás végén kórusban harsogták
a mesék címeit. Reméljük, még sok ilyen és hasonló élményt nyújthatunk a
közönségnek, és várjuk közénk azokat, akik szívesen szerepelnének, játszanáVeresné Szkocsek Mária
nak velünk, drámásokkal együtt.
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Évzáró a mûvészeti iskolában
A bábolnai zeneiskola idén fennállásának 14. évét zárta. Ahogy az lenni szokott a tanulók most is egy hangversennyel összekötött ünnepségen
vehették át az év végi bizonyítványokat a Bábolnai Szabadidõközpontban.
A Bábolnai Zene és Mûvészeti iskola igazgatója, Bánfi Csaba mesélt
nekünk az intézmény elmúlt 14 évérõl. Az iskolaigazgató szerint a zenélést mindig egyénien kell elkezdeni, majd a tudás gyarapodásával a tanuló
már képes lehet arra is, hogy a társakra figyelve zenekarban is kipróbálja
magát. Bánfi Csaba elmondta, hogy az iskolában elsõsorban olyan hangszereken tanítanak, amelyek klasszikus zenekari hangszernek minõsülnek.
Ebbe beletartoznak a klasszikus fa- és rézfúvós hangszercsalád tagjai, de
lehetõség van arra is, hogy vonós, - ütõs hangszereken, vagy épp szintetizátoron tanuljanak a diákok.
A mûvészeti és zeneiskola egyébként két zenekart is mûködtet. Egyik
maga a nagyzenekar, amely elsõsorban fúvós hangszerekre épít. A nagyzenekar immár 14 éve, vagyis az iskola fennállása óta mûködik. Ezt a zenekart 97-ben még általános iskolába járó fiatalokkal alapították meg. Közülük sokan ma is a bábolnai nagyzenekarban fújják a muzsikát, amelynek repertoárja mára professzionális szintre emelkedett, így ide már nem
kerülhet be akárki.
Épp a tudáskülönbség áthidalása végett hozták létre 3 évvel ezelõtt az
úgynevezett kiszenekart, hogy azoknak is fellépési lehetõséget biztosítson
az iskola, akik tudásuk alapján egyenlõre még nem kerülhetnének be az
iskola nagyzenekarába. Itt a zenekari tagok mind általános iskolába járnak.
Természetesen a zene és mûvészeti iskolában nem csak zenét lehet tanulni, hiszen nagyon sikeresen mûködnek az iskola moderntánc- és színjátszó szakjai is. Bánfi Csaba hangsúlyozta, hogy nagy figyelmet fognak
fordítani arra, hogy lehetõség szerint létrejöjjön egy fiatalokból álló színtársulat is. Ehhez szerinte az kell, hogy a társulat ne alakuljon minden évben újjá, hanem a nagyzenekar példájára akár a középiskolából is visszajárjanak a nebulók, így alakítva ki egy valódi színtársulatot.
A moderntánc szakkal kapcsolatban az iskolaigazgató hangsúlyozta,
hogy az iskola vezetése komoly figyelmet fordított arra, hogy az eddigi
tánctanár Derzsi Mariann, - aki anyai örömök elé nézett - helyére új-,
megfelelõ tanárt kerítsenek. Ez Bánfi Csaba elmondása szerint sikerült is,
hiszen az új moderntánctanár, mindent megtett azért, hogy a moderntánc
csoport sikert arasson minden fellépés alkalmával.
Nagy Attila István

Jakab Zsigmond emlékére
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy ismerhettem egy
nagyszerû embert, Jakab Zsigmond tiszteletes urat.
Még ma is emlékszem arra a napra, mikor férjemmel meglátogattuk és felkértük, hogy adjon össze minket. Tiszteletes úr tréfásan
megjegyezte: „- Hogyan adjon össze bennünket, hiszen meg sem vagyok keresztelve?”, majd hozzátette: „De legalább nem vagyok elrontva.
A magam akaratából, felnõtt fejjel választhatom azt az utat, melyet az Úr kijelölt számomra.”
Megkeresztelt, majd összeadott bennünket és megmutatta a helyes utat. A helyes utat: az Úr szeretetét, a hálát, az alázatot, a tiszta családi életet, ahogy õ is élt. A szeretet ugyanis egységesíti az embereket és mi ezt a mai napig igyekszünk megtartani és hálát adunk
érte Istennek.
Pár év múlva ismét felkerestük és felkértük az elsõszülött fiúnk,
Ádám keresztelésére. Örömmel nézett elébe és a keresztelõ napját virágvasárnapra tette. Egy évvel késõbb Tamás, a második gyermekünk keresztelése volt esedékes. Jakab tiszteletes úr pedig örült,
mert e kis létszámú gyülekezet újabb taggal bõvült.
A vasárnaponként tartott istentiszteletek és a látogatásai megnyugvással töltöttek el minket.
Betegsége és halála azonban váratlan hírként érkezett. Döbbenten és szomorúan álltunk elõtte. Természetes volt számunkra, hogy
utolsó útjára elkísérjük, ahogy számára is az volt, hogy elindítson
minket az Úr útján. Köszönöm neki, hogy általa részesei lehettünk
és lehetünk ennek a gyülekezetnek.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 19. – Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 25. – Szombat 11 óra - A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése ellátogat a bana-bábolnai gyülekezetekhez

JÚLIUS 26. – Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 02. – Vasárnap
AUGUSZTUS 09. – Vasárnap
AUGUSZTUS 16. – Vasárnap
AUGUSZTUS 20. – Csütörtök

- a városi ünnepség keretén belül

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra - Új Kenyér Ünnepe

AUGUSZTUS 23. – Vasárnap 11 óra - Úrvacsora
AUGUSZTUS 30. – Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 06. – Vasárnap 11 óra - Tanévnyitó istentisztelet
SZEPTEMBER 13. – Vasárnap 11 óra
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 ISTENTISZTELET rendje
AUGUSZTUS 23. vasárnap 15 óra

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
JÚLIUS HÓNAPBAN

12-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 15. vasárnap
19-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 16. vasárnap
26-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 17. vasárnap

AUGUSZTUS

02-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 18. vasárnap
09-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 19. vasárnap
15-én szombat 10.15 órakor szentmise - Nagyboldogasszony
ünnepe
16-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 20. vasárnap
20-án csütörtök 11.00 órakor szentmise - Szt. István király
ünnepe
23-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 21. vasárnap
30-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 22. 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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Pedagógusnapi ünnepség
Egy 1951-es minisztertanácsi
határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június elsõ vasárnapját
PEDAGÓGUSNAP-nak nyilvánította. Ebbõl az alkalomból
invitálta önkormányzatunk az
oktatási intézmények dolgozóit
június 7-i rendezvényére. A hagyományokhoz híven elõször az
elhunyt kollegák sírjára helyezték el a megemlékezés virágait
a régi- és új temetõben. Majd
ezt követõen idén rendhagyó
módon a Kamaraszínházban
folytatódott a program. Elõször
dr. Horváth Klára köszöntõjét
hallgatták meg a bölcsõde, az
óvoda, az iskola, a zeneiskola és
a lovasiskola pedagógusai és
technikai dolgozói. Polgármesterünk elmondta, „jól tudjuk,
hogy hálátlan feladat a tanáré,
a pedagógusé. Sok-sok minden-

napos bajlódással, harccal, bizonyára számos kudarccal és
olykor persze sikerekkel jár az
óvoda- és iskola pedagógusok
élete. Sokszor velünk, szülõkkel
sem könnyû, amikor gyermekeink kerülnek szóba. Tudjuk,
hogy elfogultak vagyunk, sõt
olykor önzõek, amikor a mi
kedvenc gyermekünk életérõl,
jegyeirõl, tanulmányairól van
szó. A szülõkkel sokszor több
baj van, mint a gyerekekkel.
Mégis mindezekkel együtt hálásak vagyunk Önöknek. Nyugodtak vagyunk, mert tudjuk,
hogy gyermekeink jó helyen, jó
nevelõk szemei elõtt vannak
egész nap. Vigyáznak rájuk fizikai és lelki értelemben egyaránt. Tudjuk és köszönjük!”
Ezt követõen jubileumi jutalmat vehetett át a Bábolnai
Óvoda és Bölcsõdébõl Hadverõ

A Kiváló Pedagógus kitüntetést ez alkalommal
Kassai Éva tanárnõ vehette át
Ferencné, Horváth Attiláné és
Martonosiné Hegegy Mária 25
éves, Baráth Gáborné, Böröcz
Józsefné, Somogyiné Szabados
Mariann és Szendi Józsefné 30
éves, valamint a Bábolnai Általános Iskolából Kelemen Katalin 25 éves és Kassai Éva 30
éves munkája elismeréseként.
A Kiváló Pedagógus kitüntetést
ez alkalommal Kassai Éva tanárnõnek adományozta Bábolna Város Önkormányzata.
Az est folytatásaként elõször
az Anonim drámacsoport vidám elõadásával, majd a zeneiskola növendékei zenei mûsorukkal szórakoztatták a jelenlévõket. Õket a Cseperedõk Néptánccsoport kis csoportja követ-
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te a színpadon, s végül a Tiamo
Modern Tánccsoport bemutatója zárta a mûsort. Az elõadás
után a gyerekek egy-egy szál virággal köszöntötték az elõtérbe
érkezõket, akiket ezután állófogadásra invitáltak, ahol a finom
falatok és italok fogyasztása
közben és után kötetlenül, jókedvûen beszélgettek.
T. S.
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Gyermeknap az óvodában
Városi Óvodánkban ebben az esztendõben is megrendeztük a gyermeknapot június 6-án szombaton. A
délelõtt a Babalyda Színház hangulatos elõadásával kezdõdött, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt tetszett. Mindeközben a kisóvoda épületében egy három tagból álló zsûri a
süteményeket próbálta rangsorolni,
hiszen ebben az évben is meghirdettük a süteménysütõ versenyt, amire
szép számú jelentkezõ hozta a
szebbnél-szebb édes és sós sütiket.
Bizton állíthatjuk azt, hogy a zsûrinek nehéz dolga volt, mert a sütik
nemcsak szépek, de finomak is voltak. Az eredmény az elõadás végére
meg is született. Utána csak úgy mint
az elõzõ években a gyerekek több
program közül válogathattak kedvük
szerint. Az óvoda nagyudvarán az
apák-fiúk focimeccsére került sor,
amit természetesen a lurkók nyertek
meg mindazok ellenére, hogy a focisták közül az elõzõ napon többen
is részt vettek egy kiránduláson
Hidaskürtön és Pozsonyban. De ismét bebizonyosodott, hogy a gyerekek tele vannak energiával, így az
aranyérem is az õ nyakukba került.
Ezen az udvaron aki csak távolról
nézte a focimeccset, az rajzolhatott
nagy kartonlapra, ami a kerítéshez
volt rögzítve. A következõ helyszín a
bölcsõde udvara volt, ahol nagy sikert aratott Pelczéder Lili óvodásunk
Eszti nevû pónija. A kis állat a délelõtt folyamán fáradhatatlanul húzta
kis kocsiját, ami természetesen mindig tele volt gyermekekkel. Az óvoda
kisudvara volt a harmadik helyszíne
a gyermeknapnak. Itt kicsik és nagyok különbözõ kézmûves tevékenységek között válogathattak. Készíthettek lepkét, kacsát, napellenzõt, függõdíszt, de fûzhettek gyöngyöt is, ha
ehhez volt kedvük. Ezekkel a tevékenységekkel még nem ért véget a
délelõtt, mert a foci befejezése után a
gyerekek íjászkodhattak is, ami szintén nagy sikert aratott, csak úgy mint
a tûzoltóautó, amivel mindenki megismerkedhetett nemcsak kívülrõl, de
belülrõl is.
A nap folyamán büfé is mûködött, ahol mindenki kedve szerint
ehetett, ihatott. De nem csak a büfében lehetett enni, mert a süteménysütõ verseny édességeit is megvásárolhatták a gyermeknap résztvevõi.
Az ebbõl befolyt összeg 37 000Ft
lett, amit az intézmény játékvásárlásra fordít majd.
Az idén is jó hangulatban, vidáman és tartalmasan telt el a délelõtt,
reméljük a részt vevõk jól érezték
magukat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek aki bármilyen
módon hozzájárult rendezvényünk
sikeréhez és részt vett annak lebonyolításában.
Kériné Váradi Marianna
óvodavezetõ helyettes
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Idõsek gyermeknapi
ajándéka
az óvodásoknak
Az óvoda és az Idõsek otthona közti kapcsolattartás
már régóta mûködik. Szinte hagyománnyá vált, hogy
ünnepek alkalmából (Idõsek napja, karácsony, anyák
napja, gyereknap) mûsorral kedveskedünk egymásnak.
Így volt ez június elsõ hetében is, amikor a nyugdíjas klub tagjai látogattak el hozzánk egy kis mûsorral
gyermeknap alkalmából. Az idõjárás sajnos nem kedvezett a mûsor udvari megrendezéséhez, így az óvoda
tornatermében jöttünk össze, hogy megnézzük a mesejelenetet.
Márkusné Major Ida köszöntõje után kedves tavaszi
versek hangzottak el. Ezt követõen Zelk Z. A három
nyúl c. meséjét hallgattuk meg magnófelvételrõl. Közben a meseszereplõk beöltöztek a „Kiskakas gyémánt
félkrajcárja” c. mese eljátszásához. A gyerekekhez oly
közelálló mesefigura (a kiskakas) nemcsak a gyerekek
arcára csalt mosolyt, hanem nekünk, felnõtteknek is.
Valamennyi szereplõ odaadóan, lelkesen vett részt a
mûsorban, örülve annak, hogy ennek a kis közösségnek játszhatnak. A gyerekek nagy tapssal köszönték
meg a mûsort, valamint nagyon örültek az ajándék
léggömbnek.
Az elõadás sikeréhez hozzájárult a kellékek ötletes
és sokrétû felhasználása. A mûsor elérte célját: sikerült meglepni a gyerekeket, valamint élményt nyújtani
számukra e vidám darabbal.
Ezúton is szeretnénk megköszönni e kedves mûsort. Reméljük jövõre is hasonló élményben lesz részünk.
Frank Attiláné
óvodapedagógus
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Óvodás kirándulás Hidaskürtre
Iskolába menõ nagycsoportosainkkal már nagyon vártuk
a június 5-ét, hiszen erre a
napra kaptunk az idén meghívást szlovákiai testvértelepülésünktõl, Hidaskürttõl.
2004 óta tart szorosabb baráti kapcsolat a települések
óvodái között. Egyik évben mi
látjuk vendégül õket, a következõ évben, pedig minket várnak nagy szeretettel.
Most sem volt ez másképp,
felejthetetlen programokkal
vártak bennünket, és hogy
azok mind beleférjenek a napba, korán reggel indultunk.

Másfél órás buszozás után
megérkeztünk Hidaskürtre,
ahol a sok ismerõs arc mellett
egy nagy emeletes busz várt
minket. Hamar elfoglaltuk helyünket, -persze gyerekeink
egytõl egyig az emeleten-, és
már indultunk is a szlovák fõvárosba, Pozsonyba. Óvodásaink sok hasonlóságot véltek felfedezni a mi fõvárosunk, és Pozsony között, vidáman kiáltottak fel, mikor megpillantották
a villamost, a trolit, és hidakat
a Duna fölött.
Elsõ állomásunk a pozsonyi
hajókikötõ volt, ahol már
menetre készen állt a mi kis
hajónk, hogy elvigyen bennünket Dévény váráig. A hajón aztán volt idõnk megreggelizni,
beszélgetni, megnézni a gépházat, és az emeletrõl rácsodálkozni a pozsonyi épületekre, a
szép tájakra, a Felvidékre. Nagy
sikongatással voltunk, ha egy

nagyobb szárnyashajó elsuhant
mellettünk, mert akkor mi is
éreztük, hogy hullámzik a Duna.
Egy órás hajókázás után
megpillantottuk a dévényi vár
romjait, ami egy 80 méter magas mészkõszirten áll a Duna
és a Morva folyó összefolyásánál. Dévény vára a történelmi
Magyarország nyugati kapuja
volt. A sok üléstõl elgémberedett lábainkat a vár „bevételénél” megmozgathattuk, hiszen
gyalog mentünk fel egészen a
várkapuig, ahol az emeletes
busz várt ránk, hogy vigyen

minket a következõ helyszínre.
Dévénytõl a busszal nagyon
gyorsan Pozsonyba értünk, az
elkerülõn jöttünk hazafelé, így
érinthettük a pozsonyi repülõteret. Szerencsénkre nem kellett sokat várnunk, egy gép épp
akkor landolt.
Úton az étterem felé megálltunk egy tanyán, ahol tigriseket nézhettünk nagyon közelrõl. Az itt élõ család 20 szibéri-

ai tigrist nevel családi körülmények között. Mikor odaértünk a tigrisek pont sziesztáztak, ügyet sem vetettek ránk. A
gondozójuk persze kicsalta
õket egy kis furfanggal, no meg
tejszínhabbal. Igen, ezek a
nagymacskák is szeretnek
nasizni, a tejszínhabra megmozdultak, kijöttek az óljukból, és szájukat nagyra nyitva
habzsolták a habot elõttünk,
akik már igen csak megéheztünk. Gyorsan buszra szálltunk, és a nagy beszélgetésben
a tigrisekrõl észre sem vettük,
hogy megérkeztünk a jókai
Közrétre, a Kis –Duna parti étterembe. A finom ebéd elfogyasztása után az étterem játszóterét birtokba vettük, futkároztunk, versenyeztünk is,
mint akik még nem fáradtak
el. Következõ helyszínünk a közelben lévõ Németh-malom
volt, ahova nagyon rövid kis sétával jutottunk el. Ez a malom
1884-ben hajós malomnak
épült, de 1906-ban cölöpös vízimalommá alakították át. A
malom 1951-ig mûködött,
utolsó tulajdonosáról, Németh
Ernõrõl nevezték Németh-malomnak. Õ 1973-ig birtokolta,
azóta múzeumként mûködik.
Ott jártunkkor is beindították,
megcsodálhattuk mûködés
közben.
Mivel az idõ már kora délutánra járt, indulnunk kellett
vissza Hidaskürtre az óvodába.
Nem csak a tigrisek, mi is szeretjük az édességet, fõleg a fagyit, ezért megálltunk az ottani
fagyizóban egy-egy gombóc fagyira. A gyerekek még ezek
után sem voltak fáradtak, a
még megmaradt energiájukat
az óvodájuk tornaszobájában
használták el, hiszen kipróbálhatták a hatalmas trambulint
(gumiasztal). Egyszerre 4-5-en
is ugráltak rajta kifulladásig. A
többiek addig a csoportszobában játszottak kedvükre.
A nap nagyon gyorsan eltelt,
az idõ is kegyes volt hozzánk,
nagyon sok élménnyel, -mi fel-
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nõttek kicsit fáradtan, gyerekek
kevésbé- tértünk haza.
Itthon már minden kisgyereket nagyon vártak a szüleik,
testvéreik az óvoda elõtt, ahol
még jutott idõ a hidaskürtiek
ajándékainak kiosztására is.

Köszönjük Bihari Gábornak
a hidaskürti kapcsolattartásért
felelõs képviselõ úrnak, hogy
elkísért bennünket erre a kellemes kirándulásra.
Homoki Judit
óvodapedagógus

Ovisok az iskolában
Amint az már régi szokás településünkön, a
tanév vége közeledtével, leendõ elsõs óvodásaink
meglátogatják az iskolát. Részt vesznek egy tanórán, ahol megláthatják, hogy szeptembertõl mit
fognak õk is csinálni az iskolában. Ez alkalommal,
tudtuk meg Lukáts Péterné óvónõtõl, két csoportba osztották a gyermekeket. Így minden apróság
az általuk választott képzési forma szerinti elsõ
osztályba látogatott. Az egyik csapat az iskolaotthonos-, a másik pedig a hagyományos módszer
szerint tanuló gyermekekkel tölthettek el az idõt.
Amint azt Baráth Gáborné óvónõ is elmondta, az
ovisok nagyon várták a látogatást, számolták,
hogy „még hányat kell aludni?” A tanító nénik játékosan állították össze az órát, bevonták a kis
vendégeket is, és így még vonzóbbá tették számukra az iskolát. Végül is sok-sok élménnyel tértek vissza az oviba, és talán már azt számolgatják,
hogy hányat kell aludniuk még szeptember elsejéig.
T. S.

20. oldal

www.btv.hu

2009. július

Íjászat a Bábolnai Arborétumban
Június 27-én már második alkalommal
adott otthont az íjászat kedvelõinek a Bábolnai Arborétum és Állatpark. A festõi
környezetben kialakított pályán kicsik és
nagyok egyaránt kipróbálhatták magukat a
céllövészet terén. Mind a tradicionális,
mind pedig a csigás íjak szerelmesei is megtalálták számításukat a 19,4 ha-os zöld öve-

zetben, mely Bábolna smaragdköve. A kilenc órától kezdõdõ rendezvényen a résztvevõk az íjászat mellett sütöttek és fõztek is
a kedvükre. Mindig így történik.
Szeretnénk ezt az eseményt rendszeressé
tenni, ez azt jelenti, hogy minden hónap elsõ és utolsó hétvégéjén, szombaton délelõtt
9.00 órától szeretettel várunk minden ked-

ves érdeklõdõt, aki szereti a természetet,
szeret a szabadban lenni, és akit érdekel, illetve szívügyének tekinti az õsi magyar hagyományok, így az íjászatnak a megõrzését
és ápolását.
Céljaink között szerepel egy bábolnai
íjászklub létrehozása és beindítása is.
Ifj. Lóth József
Arborétum vezetõ és Íjfeszítõ

ALLERGIA ÉS NYARALÁS

Tippek allergiásoknak, hogy felhõtlen legyen a nyaralás
Itt a nyár, fellélegezhetünk! Végre elérkezett a jól
megérdemelt pihenés ideje, egész évben ezért dolgoztunk. Sajnos azonban nem mindenkinek ilyen örömteli a nyaralás gondolata. Az allergiás és az asztmás betegek számára nem kis odafigyelést igényel a nyaralás
megszervezése.
Európát tekintve a lakosság közel harmada szenved
allergiában. Az elõrejelzések szerint 2020-ra minden
második európai érintett lesz valamilyen allergiás
megbetegedésben, amely szinte minden korosztályt
érint. Az utóbbi negyed században megkétszerezõdött
a betegek száma, az allergia népbetegséggé nõtte ki
magát.
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai
Társaság ajánlása szerint sok mindenre oda kell figyelni, hogy a nyaralás alkalmával ne érje váratlan „meglepetés” az allergiában szenvedõket.
A legfontosabb a jól megválasztott úti cél. Az enyhe
és a száraz klíma mindenképpen jótékony hatású.
Ugyanakkor a tengerpart kiválóan alkalmas mindazok
számára, akik pollenallergiában, netán ekcémában
szenvednek. A sósvíz, illetve a nedves levegõ kifejezetten jót tesz az ekcémás bõrnek. A hegyvidék szintén jó
választás lehet, hiszen az 1500 méter feletti magasságot az atkák már nem szeretik. Természetesen választható más helyszín is a nyaraláshoz, de mindenképpen
érdemes figyelemmel kísérni a pollennaptárt, és elkerülni a magas koncentrációjú idõszakokat, területeket.
Ha gépkocsival kelünk útra, mindig gyõzõdjünk
meg a légkondicionáló berendezés megfelelõ mûködésérõl, a pollenszûrõk állapotáról. Elindulás elõtt célszerû néhány percre bekapcsolni a klímát. Ezáltal a
rendszerbõl eltávoznak mindazon anyagok – por, penészgomba-, amelyek allergiás reakciókat válthatnak
ki. Menet közben tartsuk zárva az ablakokat, használjuk a légkondicionálót. A kocsiban utazók ne dohányozzanak.
Az utazást mindenképpen a kora reggeli vagy a késõ esti órákra idõzítsük, hiszen a légszennyezettség
mértéke ilyenkor a legalacsonyabb, a levegõ tisztább és
hûvösebb.
A repülõút rejti magában a legtöbb kockázatot, hiszen oda háziállatokat is felengednek, ugyanakkor a

zárt közegben történõ utazás magában hordozhatja
egy esetleges légúti fertõzés veszélyét is. A repülõvel
utazók, mindenképpen tartsanak maguknál sós orrsprayt, használják óránként, ezzel is védekezve a gép
száraz levegõje ellen.
A szállás megválasztásánál is legyünk nagyon óvatosak. Célszerû elõre tájékozódni, és olyan szobát kérni,
mely garantáltan allergénektõlmentes, nem dohányzó
és távol található a medencétõl. A poratka allergiásoknak tanácsos magukkal vinni saját, allergiamentes
ágynemûjüket bár vannak olyan szállodák, ahol ezt
már biztosítják.
Amennyiben belföldi úti célt választunk, érdemes
olyan helyre utazni, melynek közelében sóbarlang,
sókabin is található. Ezek kiválóan alkalmasak a légúti
megbetegedésekben szenvedõk kezelésére, ugyanakkor immunrendszer erõsítõ hatásuk is van. Szintén javasolt a hazai hegyvidéki kirándulások tervezése is.
Bár hegységeink nem érik el az 1500 métert, a magasság növekedésével az allergének koncentrációja mégis
csökken. Bátran indulhatunk túrázni, kirándulni.
Nem szabad megfeledkeznünk a táplálékallergiáról
sem. Amennyiben kérdéses az adott étel összetétele,
semmiképpen ne fogyasszuk el. Ha repülõgéppel utazunk érdemes elõre tájékoztatni a légitársaságot a diétánkról, így egyéni menü is rendelhetõ. Amennyiben
erre nincs lehetõség, akkor saját magunk állítsuk öszsze az étrendünket, amelyet kézipoggyászunkban magunkkal vihetünk.
Éttermekben pedig bátran kérdezzük meg a pincért, nem tartalmaz-e a választott étel számunkra veszélyes adalékokat.
Tengerparton gyakran szolgálnak fel helyi specialitásokat, halakat, rákot, kagylót és más tengeri gyümölcsöt. Mivel ezeknek az ételeknek igen magas a hisztamin tartalmuk, ugyanakkor allergiát okozó hatásuk is
ismert, az allergiások kellõ óvatossággal fogyasszák
õket. Az is elõfordulhat, hogy egy-egy ilyen nyaralás alkalmával derül ki az allergia, amelyet a tartósítószerek
és a fûszerek is okozhatnak, ebben az esetben azonnal
forduljunk orvoshoz.
A fenti óvintézkedések mellett nem szabad megfeledkezni a szükséges gyógyszerekrõl sem. Azokat min-
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dig a kézipoggyászba csomagoljuk, hogy szükség esetén könnyedén hozzáférhetõek legyenek.
Célszerû utazás elõtt konzultálni az orvossal is, ha
szükséges, már 1-2 héttel az indulás elõtt elkezdeni a
javasolt gyógyszer szedését.
Az utazás során feltétlenül tartsuk magunknál zárójelentéseinket, valamint a legutóbbi ambuláns lapunkat. Étel- illetve gyógyszerallergia esetén pedig, az
azokról szóló dokumentációt, valamint kezelési lapot,
mely tartalmazza a gyógyszerek adagolását és azt is,
hogy mire vagyunk allergiásak.
Gyógyszereinket akkor is vigyük magunkkal, ha az
itthoni környezetben tünetmentesek vagyunk, hiszen
az utazás során kapcsolatba kerülhetünk olyan
allergénekkel, melyek bármikor kiválthatják allergiás
reakcióinkat.
A rovarcsípésre allergiás személyek mindig tartsanak magunknál speciális adrenalin-injekciót is.
A fenti óvintézkedések betartásával az allergiások is
kiélvezhetik a nyaralás minden percét, azonban nem
szabad elfelejteni, hogy az üdülés alatt rovarcsípésektõl és bizonyos ételféleségektõl sokszor azok is életveszélybe kerülhetnek, akiknél sohasem jelentkeztek allergiás tünetek.
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai
Társaság
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai
Társaság /MAKIT/, 40 éves múltra tekint vissza. A MAKIT alapvetõ célja az allergológia és klinikai immunológia - mindenekelõtt, mint gyakorlati betegellátó tudományág - magyarországi színvonalának emelése.
Bõvebben az egyéni betegellátás, diagnosztika, terápia,
prevenció, illetve betegedukáció lehetõségeinek feltárása és javítása; a klinikai allergológia és immunológiát alkalmazó orvosi társszakmák közötti együttmûködés összefogása és elõmozdítása; a diagnosztikumokkal és terapeutikumokkal kapcsolatos
szakmai információk széleskörû terjesztése; a szervezet tagjai közötti tudományos információcsere elõsegítése.
Az interjúigényeket is a lent megadott számokon
várjuk!
Sajtókapcsolat a Diamond Agency részérõl:
Fadgyas Zsuzsa
Mobil: 06209339619
E-mail: info@diamondagency.hu
www.diamondagency.hu
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IV. Eva Rhodes Kutyaszépség és Ügyességi Verseny
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2009. június 7-én vasárnap rendezte
meg hagyományos kutyaversenyét a GYÖK Parkban. Sajnos
az idei évben a verseny rendhagyó módon egy megemlékezéssel kezdõdött. Eva Rhodesról, a
Bõny-szõlõhegyi Csizmás Kandúr Állatotthon vezetõjérõl emlékeztünk meg, aki tragikus körülmények között hunyt el a közelmúltban. A Bábolnai GYÖK
képviselõivel közösen úgy gondoltuk, hogy tartozunk annyival
Eva néni emléke elõtt, hogy
versenyünket róla nevezzük el.
Eva Rhodes szellemisége, életfelfogása, állatszeretete mindenki elõtt példaként állhat.
Az elõzõ években a verseny
bevételével a Csizmás Kandúr
Állatotthont támogattuk, az ismert okok miatt azonban idén a
komáromi Rex Állatotthonnal
vettük fel a kapcsolatot. Ebben
az évben rekordlétszámú induló, 32 kutya és gazdája nevezett

a versenyre. Nagy örömünkre
nagyon sok érdeklõdõt is vonzott rendezvényünk. Az elõzõ
évek szisztémájához hasonlóan
idén is egy szépség, és egy nem
túl nehéz ügyességi részbõl állt
a verseny. A kutyák szépségét a
három tagú zsûri, Szilágyi Ágnes, dr. Horváth Klára és Eva
Rhodes
testvére,
Judith
Majlath, a verseny fõvédnöke
pontozta. Ezután egy akadályokból kirakott ügyességi pályát kellett teljesíteniük a versenyzõknek, amin minden kedvenc nagyon ügyesen végigment. E kettõbõl alakult ki az
alábbi végeredmény:
1. Borzi – Csillag Vivien kutyája
2. Zsömi – Török Marci kutyája
3. Boby – Adamek Rita kutyája
Minden résztvevõ kutya és
gazdája értékes jutalmakban
részesült. Az adományokból és
a nevezési díjakból mintegy
50.000 ,-Ft értékû kutyatáppal

és kutya szalámival tudtuk támogatni a komáromi Rex Állatotthont. A verseny támogatói
voltak: Polgármesteri Hivatal,
Agro-Trust Kft., Kisbábolna
Lovasklub, Tendre Takarmányipari Kft., Herczeg Róbert és a
Panák család. Köszönjük szépen nekik és mindenki másnak
a segítségét, aki bármivel hozzájárult a verseny sikeréhez.
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Külön örömünkre szolgált,
hogy az eddigi legsikeresebb
kutyaversennyel tiszteleghettünk Eva Rhodes emléke elõtt!
Köszönjük minden versenyzõnek a részvételt, talákozzunk
jövõre az V. Eva Rhodes Kutyaszépség és Ügyességi Versenyen.
Lengyel Dániel
GYÖK polgármester

22. oldal

2009. július

www.btv.hu

Sport

Sport

Sport

Új vezetõség a Bábolnai Sportegyesület élén
Június 24-én a Bástya sörözõben tartotta évi rendes közgyûlését a Bábolnai
Sportegyesület. Az elnökségi tagok,
szakosztályvezetõk, sportolók 40 fõvel
vettek részt a mostani nagyobb jelentõségû összejövetelen. Ez alkalommal új
vezetõséget kellett választani, miután a
régi tagok mandátuma lejárt. Az utánpótláskorú labdarúgók szülei is komolyabb érdeklõdést mutattak az egyesület
jövõje iránt, õk is nagyobb létszámban
képviselték gyermekeiket.
Bierbauer Imre levezetõ elnök köszöntötte a megjelenteket, és néhány
technikai jellegû – de a lebonyolítás
szempontjából fontos – dolog lebonyolítását követõen felkérte Szabó Ferenc
elnök urat, tartsa meg beszámolóját az
elmúlt év munkájáról. A BSE elnöke
szót ejtett a szakosztályok munkájáról,
de az elmúlt évvel kapcsolatban elsõsorban az utánpótlás nevelést emelte ki,
pontosabban a támogatás fontosságát.
Ezt követõen a szakosztályvezetõk
számoltak be a velük történt eseményekrõl, a felmerült problémákról. Elsõként Skuba Zoltán a tekések nevében
tartott évértékelést, melyben kiemelte
az NB II-ben való indulás technikai nehézségeit, illetve utalt az utánpótlás nevelés problémáira.
A kézilabda szakosztály képviseletében Szabóné Jelen Ildikó beszélt a számukra sok problémával kezdõdött õszi
szezonról, mely aztán az eredmények és
csapatszellem szempontjából egy kellemesebb, bár a végelszámolást tekintve
kevésbé látványos végeredményt hozott.
Mint mondta, korábban számukra is
sok gondot okozott az utánpótlás kinevelése, de hála Szántó Zita áldásos tevé-

kenységének, a jövõ bábolnai kézilabdás lányai hamarosan készen állnak a
rajtra.
A labdarúgó szakosztály vezetõje,
Nagy László összefoglalva ismertette a
felnõtt csapat és az utánpótlás
2008/2009-es szezonban elért eredményeit, illetve a felkészülések módját. Õ
is az utánpótlás korú játékosok munkáját emelte ki, miután mind a téli felkészülési tornákon, mind pedig a bajnokságokban olyan teljesítményt nyújtottak, mely nagyobb lélekszámú települések sportolóinak is példaértékû lehet.
Beszámolóját elköszönéssel zárta, mivel
június 30. napjával befejezettnek tekinti munkáját.
Az egyesület pénzügyi beszámolóját
Szabó Ferenc elnök úr ismertette. Részletesebben kitért a teke szakosztály kiadásaira, és tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy a teke 2008. évi kiadásai 500.000.Ft-tal túllépték az elõzõ évit. Ennek oka,
hogy a csapat felkerült az NB II-be, így a
tekepályát fel kellett újítani, és új tekefelszereléseket kellett vásárolni. Tájékoztatta a tagokat, hogy az önkormányzat a beszámolóban feltüntetett 8 millió
Ft-os támogatáson felül más anyagi
hozzájárulást is ad az egyesületnek. A
sportpálya energiaköltsége, valamint
vízdíja is a központi költségvetést terheli, így éves szinten összesen kb. 20 millió Ft-ot fordít önkormányzatunk a
sporttevékenységek mûködtetésére.
A BSE 2009. évi költségvetését szintén Szabó Ferenc ismertette a hallgatósággal. A fõbb számok tekintetében
hangsúlyozta, hogy 2009. évben is számíthat az egyesület az önkormányzat és
az IKR Zrt. támogatására. Viszont szigo-

rú költségmegtakarításokat helyezett kilátásba, melyek fõként a labdarúgást
érintik majd annak ellenére, hogy ez a
sportág mozgatja meg a legnagyobb embertömeget.
A BSE közgyûlése ezt követõen néhány adminisztratív és technikai jellegû
kérdésrõl döntött, melyeket dr. Horváth
Klára polgármester vetett fel különbözõ
önkormányzati pályázatok, illetve a
sporttörvény változása kapcsán. Ezután
felmerült egy olyan javaslat, melynek
értelmében magasabb léptékû tagdíjfizetésre kötelezték volna az egyesület
sportolóit. Konkrétan a korábbi diák
200.-Ft, felnõtt: 500.-Ft helyett egységesen 1.000,- Ft-os tagdíjat szedtek volna
a sportolóktól. Mindezt a közgyûlés leszavazta, így maradtak a régi tagdíjak.
És elkövetkezett a közgyûlés talán
legfontosabb eseménye, az új vezetõség
megválasztása. Vita nem alakult ki a jelöltek személyét illetõen. Szabó Ferenc
elnök úr bejelentette lemondását, de ki-

Az Ölbõ-tavi Horgászegyesületrõl
Az Ölbõ-tavi Horgász Egyesület ismét 149 fõvel megkezdte 2009. év sporthorgászatát.
Az idei évben rendezõdött a Ménesbirtokkal a viszonyunk. Itt szeretném megköszönni
dr. Horváth Klára polgármester asszony segítségét, amit egyesületünk érdekében tett.
A tó rendben tartása, a vízminõség megõrzése, a kulturált horgászat zavartalan biztosítása érdekében a Ménesbirtokkal közösen maghatároztuk a feladatokat.
Ebben az évben kora tavasszal mintegy 26 q pontyot és 9 q amúr halat telepíthettünk.
Június hónapban ismét 5 q afrikai harcsát és 15 q pontyot telepítettünk. Május 2-án megrendeztük a horgászversenyt, igaz, a szokottnál kevesebb létszámmal, de sokkal több díj
kiosztásával és ebéddel vendégelhettük meg a versenyzõket.
Sajnos a hal ára mintegy 20%-kal megemelkedett, így az éves 100 q haltelepítést a jövõben csak a tagsági díj emelésével tudjuk tartani.
A nyári szünidõben is biztosítjuk a 14 éven aluli gyerekek kedvezményes horgászatát.
Az idei évben még a napi jegyekbõl és a maradék pénzbõl a nyár végén szeretnénk pontyot és amúrt telepíteni, de sajnos a 25%-os ÁFA ismét a kiadásainkat növeli.
Kérjük a Polgármesteri Hivatalt, hogy az idén is támogassa egyesületünket.
Kívánok a nyár eltöltésében jó horgászatot, kellemes idõtöltést az Ölbõi-tó megújult,
szép környezetében.
Balogh István HE elnök
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jelentette, hogy szívesen vállal a jövõben
pozíciót az elnökség tagjai között.
Ezért engedjék meg, hogy mindenféle kommentár nélkül leírjam a következõ öt év elnökségi tagjainak névsorát. Az
új elnökkel, szakosztályvezetõkkel remélhetõleg szeptemberi lapszámunkban már olvashatnak interjúkat.
A Bábolnai Sportegyesület új elnöke
Nagy Lajos (ha valaki nem ismerné, az
IKR Zrt. vezérigazgató helyettese, a bábolnai sport elkötelezett híve).
Elnökségi tagok: dr. Horváth Klára,
Szabó Ferenc, Körmendi László, Skuba
István, Antos Csaba, Farkas János.
Tavasziné Horváth Ilona a pénzügyi-gazdasági ellenõrzõ bizottság tagja, Szluka
László a pénzügyi-gazdasági ellenõrzõ
bizottság tagja, Hajdú Tibor a pénzügyigazdasági ellenõrzõ bizottság tagja,
Czanek János a fegyelmi bizottság tagja,
Zsidi Sándor a fegyelmi bizottság tagja,
Takács Ferenc a fegyelmi bizottság tagja.

A BÁBOLNA
VÁROSI SPORTCSARNOK
NYÁRI NYITVA TARTÁSA
2009. július 6 – 31-iig ZÁRVA!
2009. augusztus hónapban
csak elõre egyeztetett idõpontokban
lehet igénybe venni
a Sportcsarnok szolgáltatásait.
(Idõpont egyeztetés:
Szilágyi Ágnes 30/417-99236)
2009. szeptember 1-ttõl
ismét a megszokott nyitvatartási rend
szerint várjuk a sportolni vágyókat.
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Tíz éve megyei ifjúsági labdarúgó bajnok volt
a Bábolna SE Ifjúsági csapata
A Bábolna SE ifjúsági labdarúgói megyei bajnokságot
nyertek 10 évvel ezelõtt.
A bajnokságot nyert labdarúgók jutalomútra mehettek
egy hétre Németországba.
Az út szervezése nem volt
kis feladat, de az akkori csapatvezetés és a szövetség
készséggel segítették az út
megvalósulását.
A Komárom-Esztergom
Megyei Sportigazgatóság, a
Komárom-Esztergom Megyei
Sportszövetségek Szövetsége,
a Kisbéri Körzeti Labdarúgó
Szövetség, a Bábolnai Sport
Kultúra Média Alapítvány és
a Bábolnai Sport Egyesület
mellett az utazó csapat vezetõje Cseh László és az edzõk
Klincsok László és Ollé István, valamint a csapat tagjainak szülei anyagilag is segítették az eseményt.
Végül is a TUS RIMSCHWEILER Sportegyesület látta vendégül a Bábolna
SE Ifjúsági bajnok csapatot.
A fiatalok Bábolnáról 1999.
július 24-én indultak Németországba, a Zweibrückenhez
tartozó 1800 lélekszámú festõi szépségû kisközségbe,
Rimschweirlerbe.
A német szervezõk, gazdag
és színes programokkal gondoskodtak a bábolnai fiatalok
szórakoztatásáról.
A csapat tagjai részt vettek
a Zweibreschen városi ünnepen, ahol a vacsoránál fogadta õket dr. Jürgen Lambert
fõpolgármester, Hans-Peter
Schmidt és Ralf Schmidt fõszervezõk valamint Péter
Conrád a Reinland – Pfalzi
tartomány Sport Jugend titkára. A fõpolgármester az kívánta, hogy sportos és barátságos napokat töltsünk el náluk.
A sok jó és lélekemelõ
program között szerepelt a
Hornbaci kolostor, Homburgi

A képen Pozsonyi Roland, Cseh László és Ollé István

Várhegy barlangok megtekintése. Volt felejthetetlen kerékpártúra a már Franciaországban fekvõ Haspelschidt-i
mesterségesen duzzasztott
halastavakhoz. Az út csak oda
60 km volt hegyek-völgyek útvonalán emberpróbáló körülmények között. A csapat tagjai a tó környékén pihenhették ki a „kerekes” fáradalmakat.
A nyolc nap alatt természetesen jutott idõ játékra, pihenésre strandolásra és labdarúgó mérkõzésekre is.
A vendéglátókkal együtt
néztük meg a Saarbericken

FC - Schalke 04. barátságos
labdarúgó mérkõzést amit a
nemzeti ligás Schalke 3 : 1- re
elvesztett.
Ellátogattunk a Kaiserslandteri „Fritz Walter” stadionba, részt vettünk egy nemzetközi esten Enkenbach –
Alsenbarnban. Ezt a kulturális estet a Sportjugend Platz
szervezte. Maradandó élmény
volt találkozni ott a portugál,
francia, angol, japán és német
fiatalokkal. Akkor is, ma is azt
gondoljuk, hogy ez az út vezet
a multikulturális Európába.
Fiataljaink barátságot kötöt-

tek és megismerkedhettek
más kultúrákkal.
A helyi sport lehetõségeirõl
és az Egyesületeink kapcsolatáról a Tus Rimschweiler elnökével Henno Pirmann Úrral kötetlen beszélgetést folytattunk s megállapodtunk abban, hogy milyen fontosak az
ilyen jellegû találkozások, s
mi ezt folytatni szeretnénk. A
bábolnai fiatalok természetesen barátságos mérkõzéseket
is játszottak. Az elsõ mérkõzést vörössalakos pályán az
FK. Pirmasent csapata ellen 3
: 1-re megnyerték. (Góllövõk:
Pozsonyi 2, Ollé 1)
A vendéglátók elleni mérkõzést is a bábolnai ifik nyerték 4 : 2 arányban (Góllövõk:
Ollé 2, Pozsonyi és Balogh)
Kár, hogy az akkori sportvezetés nem vitte tovább a
megtervezett úton a „csapatot” s 2000. júliusa óta nem
volt
találkozás
a
Tus
Rimschweiler csapatával, s
nem folytatódott ez a baráti
esemény.
De mindenképpen jó volt
felidézni az ifi csapat teljesítményét, és a felejthetetlen
utazást. Ebben a hónapban
közös vacsorával emlékezünk
meg a tíz évvel ezelõtti eseményekrõl.
Cseh László

Az ifjúsági csapat és vezetõi Németországban
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LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
– csapatunknak nincs oka szégyenkezésre,
a megyében többre képesek és meg is próbálják

A bábolnai labdarúgás talán nem a
legfényesebb korszakát éli manapság,
mégis azt kell mondanom nézõként
– és kihangsúlyozva, hogy szakmailag
nem értek a focihoz -, ezek a fiúk talán többet érdemelnének. Valószínûleg – értékeik tudatában, azokat nem
felülértékelve – nem gondolják, hogy
túlzottan magas régiókat céloznának
meg, de úgy látom, nagyon megérdemelnék már az igazi sikerélmény élvezetét. Küzdenek, néha „felszántják
a pályát”, de ami a legfontosabb, élményekkel gazdagítják a nézõket.
Még akkor is, ha ezek nem vezettek a
bajnokság legfelsõbb fokaira. Bizony
történt itt gyõzelemmel felérõ döntetlen, de olyan vereségre is emlékszem,
amikor nem így kellett volna végzõdnie a mérkõzésnek. A tabella tizenharmadik helye nem hangzik jól, de a
problémákat figyelembe véve ez jutott
osztályrészül.
Legutóbbi lapszámunkban néhány
sikeres mérkõzésrõl is beszámolhattunk sportkedvelõ olvasóinknak, de a
BSE labdarúgócsapatát csak nem tudta elmozdítani a bûvös tizenharmadik
helyrõl. A 28. fordulóban aztán Esztergom együttese látogatott Bábolná-

ra. Õk a jó középmezõnyhöz tartoznak, de amint azt a játékosok elmondták, itt verhetõ lenne minden
csapat. Sajnos ezúttal a papírforma
érvényesült, mert az ellenfél határozott fölénnyel tudta végigjátszani a
mérkõzést. Ámbár Ollé István edzõ
úgy vélekedett a találkozót követõen,
hogy – ezúttal a jobbik gyõzött – minden esélyünk megvolt arra, hogy a
mérkõzés sorsát a kezünkben tartsuk. Mint mondta, sajnos ismét
kulcsemberek hiányoztak, melyek
rendszeresen nehezítik az együttes
munkáját. BSE – Esztergom 0 : 3
(ifi: 1 : 9).
Etére látogatott csapatunk ezt követõen. Senki nem gondolta, hogy
könnyû meccs lesz, fõleg, hogy még a
játékvezetõk is megnehezítik dolgunkat. Az edzõ és játékosai is úgy látták,
ezúttal tizenkét embert kellett legyõzni. Viszont fontos gyõzelem volt, és
ami emeli ázsióját: mindez idegenben született. Ete SE – Bábolna SE
2 : 3 (ifi: 6 : 1).
Na és talán a szezon legnehezebb
mérkõzése maradt utoljára. Az a
Tardos látogatott Bábolnára, akik a
legvégsõkig szoros küzdelmet vívtak a

második, illetve harmadik helyért a
Tokod csapatával. Nekünk tulajdonképpen mindegy volt – mármint a
helyezést illetõen -, de úgy hiszem, a
presztizs mindenképp fontos volt.
Sajnos a végeredményt tekintve nem
sikerült, mégis azt kell mondanom,
nem adtuk be a derekunkat. Kissé
mintha hitehagyottnak tûnt volna
együttesünk, de azt hiszem, mindenki megbocsátja, ha a fiúk szeptembertõl eredményesebb focit ígérnek.
Bábolna SE – Tardosi FC 1 : 4
(ifi: 0 : 9).
Ifjúsági csapatunk szereplése is a
várokozások alatt maradt, a tizenötödik helyen zárták a bajnokságot. Bár
Csongrádi Péter edzõ is tisztában volt
a lehetõségekkel, mikor átvette az
együttes irányítását, mégis bízott abban, hogy sikerül tisztesen helytállni.
Sajnos kevés az ifjúsági korú focista
Bábolnán, így továbbra is a serdülõk
vállalták a plusz feladatot, miszerint
saját, szombati meccseiken kívül lejátsszák az ifi mérkõzéseket is. Nehéz
dolguk volt, mert jó néhány évvel idõsebb játékosok ellen kellett pályára
lépniük, akik komolyabb játékerõt
képviseltek. Ezért tisztelet és megbe-

csülés illeti azokat a bábolnai fiatalokat, akik a sok vereség ellenére is vállalták a megmérettetést.
A serdülõk aztán saját bajnokságukban (U 16) remekeltek. Végsõ
eredményként a második helyen végeztek úgy, hogy csak a Komáromtól
kaptak ki kétszer, valamint az Ácstól
egyszer. A többieket sokszor nagy gólkülönbséggel verték itthon és idegenben egyaránt. Sikereiket még tetézte,
hogy június 20-án Tatán részt vettek a
„Vékony Ferenc Utánpótlás Labdarúgó Emléktornán” a THAC pályán. Mieinken kívül a Zsámbék, a Lábatlan, a
Környe és a THAC csapatai csatáztak a
helyezésekért. A bábolnai serdülõk
kitettek magukért, hiszen az elsõ helyet szerezték meg e rangos tornán.
Ha így folytatják, és a szakvezetõknek
sikerül egyben tartani a gyerekeket,
biztosak lehetünk az utánpótlásban.
U 14 –es labdarúgóink is dobogós
helyen végeztek, nekik a harmadik
helyet sikerült megszerezni, de többi
utánpótlás csapatunk is remekül teljesített, természetesen az ovis focistákat is ideértve, akik fáradhatatlan lelkesedéssel tanulják a sportág csínjátbínját.
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