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Beruházások
pályázati forrásból

Cikkünk a 8. oldalon.

Nagysikerû sportdélután
(Cikkünk a 22-23. oldalon)

KUKORICAFESZTIVÁL 2009
Idén is megrendezésre kerül városunkban a Kukoricafesztivál

(Részletes program a 4. oldalon)

Tanévnyitó
Tudósítás a 15. oldalon.

AUGUSZTUS  20.
(Tudósítás a 18-21. oldalon.)

Csipke ünnepe 2009
Képünkön a Csipke ünnepe idei díjazottjai.

(Tudósítás a 2-3. oldalon.)



Immár hetedik alkalommal
került megrendezésre Bábol-
nán a Csipke Ünnepe nevû
rendezvény. A mára már ha-
gyományosnak mondható és

idõközben országos ismert-
ségre szert tevõ csipkefeszti-
válon most is kiosztásra kerül-
tek a legjobbaknak járó
Aranycsipke Díjak.

Mátray Magdolna, aki fér-
jével, dr. Mátray Árpáddal
együtt alapította és szervezi
kezdetek óta a Csipke Ünne-
pét, így vall a rendezvényrõl:

„A város mindig nagy öröm-
mel fogadta és fogadja a ren-
dezvényt. Fõleg úgy, hogy
most már a Cseperedõk
Néptáncegyüttes is visszatérõ
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CSIPKE ÜNNEPE 2009

Dr. Horváth Klára polgármester
megnyitó beszédét tartja

Oklevélben részesült
Tóth Béláné (balra) Szolnokról 

Szintén oklevelet kapott
Troll Istvánné (balra) Oroszlányból 

Az ,,Aranycsipke Díjas’’
Horváth Józsefné (jobbra) Kismarosról

Szintén ,,Aranycsipke Díjat’’ kapott
Jakab Andrásné (balra) Székesfehérvárról

Tótthné Kiss Szilvia (balra) Békéscsabáról is
,,Aranycsipke Díjban’’ részesült
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CSIPKE ÜNNEPE 2009
vendéggé váltak nálunk. Sze-
rencsére a Csipke Ünnepe
nem csak a saját tanítványa-
imról szól, hanem már a tanít-
ványok tanítványairól, és a
máshol „nevelkedett” csipke-
készítõkrõl is. A rendezvény-
nek valójában pont az volt a
célja, hogy országos szintû
rendezvénnyé nõje ki magát,
ahol a különbözõ helyekrõl
érkezett csipkekészítõk mind
megmutathatják tudásukat,
megoszthatják tapasztalatai-
kat. Ebben szerencsére maga
Bábolna is partner. A rendez-
vény mára már a csipkekészí-
tõk között országos ismertség-
re és talán elismertségre tett
szert. Ebben pedig az is közre-
játszott, hogy én magam is
nagy szerepet vállaltam a tör-
ténelmi csipke újraélesztésé-
ben. Annak idején én voltam
a Magyar Csipkekészítõk
Egyesületének megalapítója
is. Szerencsére találkoztam
nem egy csipkekészítõvel, aki
azt sem tudta, hogy én voltam
az egyesület életre hívója és
mégis bõszen készíti a csipké-
ket. Azt gondolom, ez az igazi
siker.” – mondta el lelkesen
lapunknak Mátray Magdolna
alapító-fõszervezõ.

Érdemes persze szót ejteni
az Aranycsipke Díjról is,
amelynek ihletadója idén a
magyarság történetének IX. –
XII. század közé esõ idõszaka
volt. Ezúttal három csipkeké-
szítõt találtak a pályázók kö-
zül érdemesnek arra, hogy
Aranycsipke Díjban részesít-
sék Horváth Józsefnét Kisma-
rosról, Jakab Andrásnét Szé-
kesfehérvárról, és Tóthné
Kiss Szilviát Békéscsabáról.
Ezen kívül Ezüst Csipke díj-
ban részesült dr. Nagyné
Perjési Ildikó Esztergomból,
oklevélben pedig Tóth Béláné
Szolnokról és Troll Istvánné
Oroszlányból. A díjakat és ok-
leveleket ebben az évben
Anneli Temmes, a Finnagora
Finn Kulturális, Tudományos
és Gazdasági Központ igazga-
tója adta át. Igazgató asszony
lapunk számára elmondta:

Magyarországon dolgozó finn
kulturális attaséként hazája
csipkemûvészetét szeretné
megismertetni a magyar mû-
vészekkel. Úgy gondolja, a két
nép eltérõ motívumai komoly
lehetõséget nyújtanak ahhoz,
hogy egymástól tanulhassanak
a csipkekészítõk. Véleménye
szerint a magyar és finn kultu-
rális központok együttmûkö-
désével lehetne megteremteni
a kapcsolatot a két ország
iparmûvészei között.

Jakab Andrásné már máso-
dik alkalommal kapott
Aranycsipke Díjat, ezen túl
menõen pedig Magyarország
egyik legnevesebb csipkeké-
szítõjének számít, bár erre a
titulusra egyáltalán nem tart
igényt. „Kicsit túlzásnak tar-
tom amit mondott, de nem ta-
gadom jól esik az elismerés.”
mondja szerényen Jakab
Andrásné, vagy ahogy a csip-
kekészítõk egymás között ne-
vezik, Margitka. „Gyalogtú-
ráztunk Szlovákiában, egy
olyan helyen, ahol az utcán
verték a csipkét. Nagyon meg-
tetszett, és amikor hazatér-
tem, úgy döntöttem, hogy én
is meg szeretném tanulni a
mesterséget. Akkor épp
Mátray Magdolna tanított
csipkeverést. Az õ tanulócso-
portjához csatlakoztam fél év
késéssel, de mindent megtet-
tem, hogy behozzam a lema-
radásomat. Aztán késõbb én
magam még „tanulóként”
kezdtem tanítani, sõt, 3 évig
Székesfehérváron egy szakis-
kolában oktattam a csipkeké-
szítést. Azóta az ottani tanít-
ványaim közül nem egynek
került be munkája az Iparmû-
vészeti Múzeumba, én pedig a
tanítómunkám elismerése
ként megkaphattam az Élõ
Népmûvészetért díjat is. A
legnagyobb elismerés az éle-
temben azonban az volt, ami-
kor átvehettem a Király Zsiga
díjat. Aki ezt megkapja, az
ország legjobbjainak képze-
letbeli asztalánál foglalhat he-
lyet. Az igazi vágyam mégis
az, hogy a tudásomat minél

többeknek adhassam át.” –
vall mûvészi ars poetica - járól
a neves csipkekészítõ.

Nem õ volt a rendezvényen
az egyetlen iparmûvész, aki
másodszor vehette át az
Aranycsipke Díjat.

Tóthné Kiss Szilvia egy iga-
zán különleges ruhadarabbal,
egy ráncolt bõrbõl készült fõ-
kötõvel indult a rangos meg-
mérettetésen. A fõkötõ kü-
lönlegessége persze nem ma-
ga a fõkötõ anyaga volt, ha-
nem a ruhadarab elején talál-
ható lószõrbõl és aranyszálak-
ból szõtt díszes ék, amely
2009-ben ismét Aranycsipke
Díjat ért készítõjének. „Ne-
kem ez a munka játék. Mindig
új dologgal próbálkozom.
Ilyenkor arra vagyok igazán
kíváncsi, hogy az általam kita-
lált dolgok mennyire elfogad-
hatóak a zsûri számára. Amit
a mostani versenyre hoztam,
egy lószõrrel és aranyszálak-
kal díszített ékkel ellátott fõ-
kötõ, amely egyetlen ráncolt
bõrdarabból lett elkészítve.
Az ék díszítéséhez azért vá-
lasztottam a lószõrt, mert a ló,
mint háziállat õsidõk óta hoz-

zátartozik a magyarok életé-
hez. A lószõr és az aranyszá-
lak rendkívül sprõd anyagnak
számítanak úgy általában, a
csipkekészítésnél használatos
anyagokhoz képest, ezért az-
tán rendkívül ritkán használa-
tosak a csipkeverés során.” –
mondta el lapunknak Tóthné
Kiss Szilvia.

És ha már díjazottak, akkor
fejezzük be egy, a rendezvény-
hez közvetlenül nem köthetõ
fontos eseménnyel. Kapott
ugyan más is díjat. Igaz, aki
kapta, nem csipkeveréssel
foglalkozik. Dr. Mátray Ár-
pádról a neves homeopata ál-
latorvosról van szó, aki nem
mellékesen a Csipke Ünnepe
nevû rendezvény egyik alapí-
tója, szervezõje is. Dr. Mátray
Árpád ugyanis március 20.-án
Tolnai Sándor díjat vehetett át
a magyar agrárminisztertõl,
ahogy az indoklásban állt, az
állatorvosi oktatási és gyakor-
lati munka területén kifejtett
kiemelkedõ munkája elisme-
réseként. Ezúton gratulálunk
neki is!

Nagy Attila István

Mátray Árpád
újabb elismerésben részesült

(Fotó: Prág Ferenc)

Dr. Mátray Árpád homeopata állatorvos augusztus 20-a
alkalmából Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztertõl vehette át az állatorvosi oktatás és gyakorlati
munka területén kifejtett kiemelkedõ munkája elismeréseként
a Tolnay Sándor díjat.
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BBÁÁBBOOLLNNÁÁNN,,  22009. SZEPTEMBER 11–12. XI
Szeptember 11. (péntek)

Kamaraszínház elõtere
16.00 órakor BÁBOLNAI TÁRLAT  Bábolnai Alkotók

kiállításának megnyitója

Rendezvénysátor
17.00–17.55 Warning Rock Band koncertje

17.55 órakor A XI. Kukorica Fesztivál  megnyitása:
dr. Horváth Klára polgármester

18.00–18.30 Cseperedõk Néptánccsoport mûsora

18.30–19.00 A Bábolnai Idõsek Klubja Vadvirág
együttesének mûsora

19.00–19.40 Ritmus Koncert Fúvószenekar
koncertje

22.20 órakor Kukorica Bál – zene: Synkron együttes

Borsátor (CBA üzlet mellett)
18.00- tól Borkóstolás a bábolnai 

Borbarátok Egyesülete szervezésében

19.00–23.00 Cigányzene – Baranyai István 
és zenekara

Labdarúgó pálya melletti terület
20.00 órakor Pa-Dö-Dõ Együttes koncertje

Rendezvénysátor melletti terület
22.00 órakor Tûzijáték

Szeptember 12. (szombat)
Rendezvénysátor

15.00 órakor A SZEVASZ Vándorszínház
mesemûsora

16.00 órakor Az almásfüzitõi Fûzike Bábcsoport 
és Napraforgó Citerazenekar
elõadása

16.30 órakor Ösztön Együttes rap produkciója

17.30 órakor Tiamo Modern Tánccsoport mûsora

18.15 órakor KUKORICA JÁNOS VÍGSÁGOK
Kukorica János és Iluska választás 
vetélkedõvel, erõpróba 
és sörivó verseny felnõtteknek

19.00 órakor CSOCSESZ a mulattatás nagy mestere

20.00 órakor Tombola sorsolás

20.30 órakor Kukorica Party – 
zene: Synkron együttes

Rendezvénysátor melletti terület
10.00-tõl Kézmûves kirakodó vásár, 

mesterség bemutatók 

10.00-tõl INGYENES játszópark – légvár, 
csúzda, rodeo bika

12.00–18.00 Magyar Posta Zrt. Alkalmi Postája

Borsátor (CBA üzlet mellett)
14.00–16.00 „Szívügyünk az egészség” – ingyenes

egészségügyi tanácsadás és szûrés

17.00-tõl Borkóstolás a Bábolnai Borbarátok 
Egyesülete szervezésében

18.00 órakor Madarász Katalin mûsora

20.00–24.00 Cigányzene – Baranyai István 
és zenekara

Rendezvénysátor melletti útszakasz
14.30–15.00 Darázs Ádám erõmûvész bemutatója

Polgármesteri Hivatal mögötti terület
(napközis udvar)

17.00 Free Frihter Sportegyesület 
Kyokushinkai Karate bemutatója, 
Laczkovits Béla, 3 DAN-os mester 
vezetésével

Polgármesteri Hivatal melletti parkoló
18.00 Autó- , repülõ- , helikopter modell

bemutató

A fesztivál ideje alatt kirakodóvásár 
és sok játék várja az érdeklõdõket.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

INFORMÁCIÓ:  tel.: 20/430-07-03
www.babolna.hu



2009. augusztus-szeptember 5. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

JELZÁLOGHITELEK
Akár elõzetes költségek nélkül!

VÁLSÁGKEZELÉS!

INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS/

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

- végrehajtás kiváltása,
APEH és közüzemi tartozás

rendezése
- vállalati finanszírozás

- építkezés, vásárlás, 
szabadfelhasználás
- vállalati finanszírozás

KKEEDDVVEESS  SSZZÜÜLLÕÕKK!!
KKEEDDVVEESS  GGYYEERREEKKEEKK!!

A Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület
Cseperedõk Néptánccsoportja szeretettel vár

minden olyan ötödik életévét betöltött  gyermeket
csoportjaiba, akik szeretnek  játszani, énekelni

és sokat mozogni!!!

A FOGLALKOZÁSOK IDÕPONTJA:
szerda, péntek 15.30 – 16.30-ig
HELYSZÍN: Szabadidõközpont

AZ ELSÕ FOGLALKOZÁS IDÕPONTJA:
2009. szeptember 16.(szerda),

Ezen a napon 16.30 órától rövid megbeszélést
tartunk a szülõkkel.

OKTATÁSI HOZZÁJÁRULÁS: 7.500.-Ft/félév 
(befizetések idõpontja: 2009. október, illetve 2010.

február)

JELENTKEZÉS: október 1-ig  a  
34/369-900; 20/570-0521 (Bors Erika) 

20/580-3200 (Szakál Bernadett)
20/972-5930 (Trescsik Hanna)  telefonszámokon.

Kérdésekkel a fenti telefonszámokon lehet
hozzánk  fordulni

Szeretettel várunk minden táncos lábú gyermeket!

Szakál Bernadett, Trescsik Hanna Bors Erika, Török Sándor
oktatók a Cseperedõk  vezetõi   

KYOKUSHIN KARATE
EDZÉSEK INDULNAK 2009. SZEPTEMBER 2.-ÁN!

SZERDÁN 16 ÓRA 30 PERCKOR, PÉNTEKEN 17 ÓRAKOR 
ÉRDEKLÕDNI LEHET 2009. SZEPTEMBERÉBEN

A BÁBOLNAI SPORTCSARNOKBAN 

EDZÕ TÓTH GÁBOR SENPAI 2 KYU
AZ ÚJ TAGOKNAK AZ ELSÕ EDZÉS INGYENES!

GYERE BÁTRAN EGY JÓ CSAPATBA!

HARCMÛVÉSZET    ERÕ   ÖNVÉDELEM

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1166,,  sszzeerrddaa
09.00-18.00 Kiállítás nyitva tartás
11.00-11.30 Ünnepélyes megnyitó - Nagycsarnok mellett
12.30-14.00 IKR szántóföldi gépbemutató - IKR szántóföldi bemutatótér
14.30-15.30 ,,Lovak és lóerõk’’ - Lovaspálya

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1177,,  ccssüüttöörrttöökk
09.00-18.00 Kiállítás nyitva tartás
09.30-12.00 ,,Kihívások és válaszok II’’ - IKR szakmai konferencia - 

Sportcsarnok
11.00-13.00 MTA-AMB kihelyezett ülés - Ménesbirtok Nagytárgyaló
12.30-14.00 IKR szántóföldi gépbemutató - IKR szántóföldi bemutatótér
14.30-15.30 ,,Lovak és lóerõk’’ - Lovaspálya

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1188,,  ppéénntteekk
09.00-18.00 Kiállítás nyitva tartás
09.30-12.00 ,,Vízhasznosítás a mezõgazdaságban’’ - 

IKR öntözésfejlesztési konferencia - Sportcsarnok
11.00-13.00 Mezõgépipari Fórum - MEGOSZ-GTE-MEGFOSZ 

rendezvény - Ötösfogat Étterem IV. terem
12.30-14.00 IKR szántóföldi gépbemutató - IKR szántóföldi bemutatótér
14.30-15.30 ,,Lovak és lóerõk’’ - Lovaspálya

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1199,,  sszzoommbbaatt
09.00-17.00 Kiállítás nyitva tartás - Vásári Forgatag, játékok
09.30-14.30 Országos Szántóverseny Bábolna - Darányi 
14.30-15.30 ,,Lovak és lóerõk’’ - Lovaspálya

Tervezett
programok
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Mivel  Bábolna  Város  Önkormányza-
ta  a  nyár  folyamán  3  alkalommal  tartott
rendkívüli  testületi  ülést,  ezért  a  félreér-
tések  elkerülése  végett  most  kronológiai
sorrendben  részletezzük  az  üléseken
megszületett  döntéseket.

Rendkívüli  képviselõ-ttestületi  ülés
2009.  július  21.

Az elsõ napirendi pontban a bábol-
nai fogorvosi praxis betöltésére beérke-
zett pályázatot bírálta el a képviselõ-tes-
tület. A pályázatot Bábolna ugyan több
alkalommal is meghirdette, azonban a
fogorvosi praxis iránt eddig nem volt túl
nagy érdeklõdés. A testület most dr.
Szotter László fogszakorvos pályázatát
bírálta el. A rendkívüli ülésen megjelent
fogorvos jelezte, hogy a többszöri város-
vezetéssel történ egyeztetés után szeret-
né, ha néhány ponton módosításra ke-
rülne az általa és Kocsis Gábor jegyzõ ál-
tal kidolgozott megbízási szerzõdés. A
testület minden módosítással egyetér-
tett, kivéve egyet. Dr. Szotter László túl
hosszúnak találja a 6 hónapos felmon-
dási határidõt, míg a képviselõk jelez-
ték, hogy az eredetileg megjelölt fel-
mondási határidõbõl nem szeretnének
engedni. A kérdésben hosszas diskur-
zus alakult ki, végül a testület úgy vélte,
hogy ez nem a legfontosabb dolog a fog-
orvosi praxissal kapcsolatban. A képvi-
selõk végül elfogadtak egy határozatot,
amelyben felhatalmazták a polgármes-
tert arra, hogy a pályázóval a megfelelõ
kompromisszumok keresése után
kontraktust tudjon kötni. Természete-
sen mivel a praxis nem csak Bábolnára,
hanem Banára és Tárkányra is vonatko-
zik, ezért az ottani önkormányzatok
képviselõ-testületeinek is a fogorvosi
praxis betöltésére alkalmasnak kell ta-
lálniuk dr. Szotter Lászlót. A kronológiai
sorrendet kissé megbontva már itt je-
lezzük, hogy a fogorvos szerzõdése az-
óta már aláírásra került, vagyis az emlí-
tett két település vezetése nem szabott
gátat dr. Szotter László Bábolnán való
munkavállalásának.

A második, egyebek napirendi pont-
ban több témát is tárgyalt a bábolnai
képviselõtestület.

Elsõként módosításra került a Hetes
major rendezési terve, amely alapján a
területet gazdasági területté nyilvánítot-
ták.

Ezután dr. Bacsárdi József aljegyzõ
tájékoztatta a testületet az iparûzési adó
beszedésével kapcsolatos jövõbeni vál-
tozásokról. A jogszabályi változás miatt
ugyanis 2010. április 30-tól az iparûzési
adót nem az önkormányzatoknak kell
befizetni, hanem közvetlenül az APEH
felé. Az önkormányzatok ekkortól kezd-
ve csak az adó mértékét, valamint az
adómentességet határozzák majd meg.

A következõkben Bábolna polgár-
mestere arra kérte a testületet, hogy já-
ruljon hozzá ahhoz, hogy a Bábolnai Ál-
talános Iskola, valamint az Óvoda és
Bölcsõde gázkazánjai felújítására kerül-
jenek. Ezek a munkálatok elõre nem
voltak betervezve az épületrekonstruk-
ció során, azonban dr. Horváth Klára tá-
jékoztatójában jelezte, hogy a kazánok
felújítására azért lenne szükség, mert
egyre gyakrabban hibásodnak meg. Azt
is megjegyezte, hogy a kazánokra a bá-
bolnai önkormányzat az elmúlt 10 esz-
tendõben semmit sem költött, csupán
mûködtette azokat, így idõnkénti meg-
hibásodások tulajdonképp ennyi igény-
bevétel után természetesnek mondha-
tó. Az általános iskolában egyébként
még jelenleg is folyik a korszerû fûtés-
rendszer kialakítása, amelynek során
leválasztásra került egymásról a sport-
csarnok és az iskolaépület fûtése, vala-
mint „vandálbiztos” termosztátok fel-
szerelésével az emeleten minden tante-
remben egyénileg lehet majd szabályoz-
ni a fûtést. A képviselõk végül úgy dön-
töttek, hogy támogatják a gázkazánok
felújítási munkálatait is, összesen brut-
tó 3 739 419 forint összegben.

Szintén az egyebek napirendi pont-
ban hozta a testület azt a határozatát,
amelynek értemében az Ady Endre utca
17. szám alatt található ingatlant érté-
kesíteni szeretné 13.7 millió forintos ér-
tékben.

Ezt követõen tájékoztatás hangzott el
a kerékpárút felújításával kapcsolatban.
A kerékpárút-felújítás elsõ szakaszában
a Pék-köz és a Mezõ Imre út közötti sza-
kaszon került sor a kerékpárút javításá-
ra. Ez azonban csak a kerékpárút felújí-
tások elsõ szakasza volt, amelyet a
munkát végzõ cég eredetileg bruttó 1
millió 550 520 Forintért vállalt el. Köz-
ben azonban az áfa 20-ról 25%-ra
emelkedett, valamint az is kiderült,
hogy az említett felújított kerékpárút-
szakasz négyzetméterben megállapított
ténylegesen mérete valamivel nagyobb,
mint az eredeti dokumentációk alapján,
az eredeti kalkulációban meghatáro-
zott, így az elvégzett munka ára a fent
említetthez képest bruttó 590 ezer fo-
rinttal emelkedett. 

Szintén ebben a napirendi pontban
hangzott el tájékoztató a Zrínyi utcai in-
gatlan felújításával kapcsolatban. A
munkálatok során már ekkor elvégezte
a megbízott cég a tetõfelújítást, a nyílás-
zárók cseréjét, valamint az épület szige-
telését, és annak külsõ színezését is. Az
eredeti tervekhez képest többletköltsé-
get jelentett az, hogy a felsõ emeleten
két szobában a parketta már nem volt
javítható, ezért itt ezekben a helyiségek-
ben új parkettát raktak le. Ezen túlme-
nõen határozat született arról, hogy az

épületegyüttesben bõvíthetõ, jelenleg
négy ponton üzemelõ riasztórendszert
építtetnek be mintegy nettó 269 143 fo-
rint értékben. Ezen túl az informatikai
rendszert is beépítette az épületbe nettó
45 140 forint értékben.

A következõkben tájékoztató hang-
zott el az utóbbi hónapokban Bábolnát
ért esõkárokkal, valamint a csapadék-
víz-elvezetés problémáival kapcsolat-
ban. Mint tudjuk, az utóbbi hónapok-
ban több alkalommal is özönvízszerû
vízfolyásokat eredményeztek a viharok,
amelyek után az önkormányzat dolgo-
zói minden helyen, ahonnan viharkár-
ról érkezett bejelentés, felmérték annak
mértékét. A felmérések során az is kide-
rült, hogy sok esetben maguk az érintet-
tek is hozzájárultak a károkozáshoz, hi-
szen sok helyen egyszerûen nem is léte-
zett a belvízelvezetõ árok. Ezeken a he-
lyeken felszólították a lakosokat, hogy
létesítsék újra az azelõtt már meglévõ
árokrendszert.

Ezek után tájékoztató hangzott el a
Bábolnai Általános Iskola, valamint az
Önkormányzat épülete környékén folyó
felújítási munkálatokról.

Az Egyebek napirendi pont végén
Veresné Szkocsek Mária szólalt fel a jár-
dák állapotával kapcsolatban.

A  második  rendkívüli  ülésre  augusz-
tus  6-áán  került  sor.  

Az elsõ napirendi pontban a közbe-
szerzési pályázatok eredményeirõl tár-
gyaltak. Elõzõleg két közbeszerzési pá-
lyázatot írt ki a bábolnai önkormányzat.
Az egyik a Bábolnai Egészségügyi Köz-
pont épület-felújításával kapcsolatban,
míg a másikat a Bábolnai Óvoda és Böl-
csõde, valamint a Bábolnai Sportköz-
pont épület-felújításával, valamint bõví-
tésével kapcsolatban került meghirde-
tésre. 

Az Egészségügyi Központ épületének
felújítására meghirdetett pályázat már
másodjára lett kiírva. Másodszorra 5
pályázat érkezett be, amelyekbõl egy ér-
vénytelen volt, vagyis négyet bírált el a
bizottság, amelyek közül a befutó a WF
Építõipari és Szolgáltató Kft. lett. Ez a
cég a munkálatok elvégzésére nettó 57
283 386 forint összegû árajánlatot adott
be.

A Bábolnai Óvoda és Bölcsõde épü-
let-felújítására összesen 6 pályázat ér-
kezett, amelyekbõl 1 érvénytelen volt.
Az öt pályázó közül a legjobb ajánlatot a
StartKer Bt. tette nettó 7 266 640 forin-
tos összegben.

A Sportközpont épületével kapcsolat-
ban 5 ajánlat érkezett be. Ezek közül
mindegyik érvényes volt, azonban ered-
ményt mégsem tudtak hirdetni, mivel a
pályázatok 16 és 29 millió forintos ösz-
szeg között ingadoztak, vagyis nagyon

eltérõek voltak. Ezen túl ilyen összegû
fedezet az önkormányzat részérõl nem
áll rendelkezésre a munkálatok elvégzé-
sére.

A második napirendi pontban alapí-
tó okiratok módosítására került sor, az
idei esztendõben immáron második al-
kalommal.

Az egyebek napirendi pontban elsõ-
ként a szemétdíj rendelet módosítására
került sor, mivel a Gyõri Kommunális
Szolgáltató Kft. emelte a szemétdíjakat,
így szeptember 1-jétõl a szemétdíjak a
következõképp módosulnak a családi
házak tekintetében: a 35-50 literes
edényzet 397 forint/hó + áfába; 70-90-
110-120 literes edényzet 630 forint/hó
+ áfába, az 1 100 literes edényzet pedig
7 376 forint/hó + áfába fog majd ke-
rülni. Ezek a szemétdíjak az eddigiek-
hez képest több mint 100%-os többlet-
költséget rónak majd a fogyasztóra.

Szintén az egyebek napirendi pont-
ban esett szó ismét a kerékpárutak fel-
újítási munkálatairól és az azzal kap-
csolatban felmerült „számítási” problé-
mákról. Mint ismeretes, már az elõzõ
rendkívüli képviselõtestületi ülésen fel-
vetõdött az a probléma, amelynek során
kiderült, hogy a kerékpárutat javító cég
az elvégzett munka után ténylegesen le-
mérte az általa elkészített kerékpárút-
felület méretét, azonban kiderült, hogy
a nekik adott információkhoz képest az
általuk javított szakasz valójában 143
m2-el nagyobb felület, mint az elõzetes
terveken szereplõ. A munka során „elõ-
került” plusz területeken végzett mun-
kálatok anyagköltsége összesen 229 500
forint + áfa volt. Az önkormányzat úgy
egyezett meg a kivitelezõvel, hogy a
többletmunkát nem, csak a felmerült
anyagköltséget számolják fel pluszban,
pótmunka címen számlázva.

Ezen túl határozat született arról is,
hogy az Újhelyi utcától a Csekonics ut-
cáig három szakaszban szintén felújít-
ják a kerékpárutat, mintegy 2 millió
955 900 forint  + áfa értékben.

Szintén ebben a napirendi pontban
került kiírásra a Szabadidõközpont épü-
let felújításával kapcsolatos közbeszer-
zési pályázatának feltételes kiírására.

Az Egyebek napirendi pontok végén
kresztáblák pótlásáról tájékoztatta a
képviselõ-testületet dr. Horváth Klára
polgármesterasszony. A kresztábla cse-
rék alkalmával összesen 13 darab el-
sõbbségadás kötelezõ táblát fognak ki-
helyezni részben új helyre, részben a
régi, már tönkrement táblák pótlása-
ként. Ezen túl 1 darab” állj, elsõbbség-
adás kötelezõ” tábla, valamint egy gya-
logosveszélyt jelzõ tábla kihelyezésére
fog sor kerülni összesen 230 ezer forint
értékben.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2009. július-augusztus havi rendkívüli testületi ülésekrõl
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A  nyár  utolsó  rendkívüli  képviselõ-
testületi  ülésére  augusztus  27-één  került
sor.

Az elsõ napirendi pontban a képvise-
lõk pályázati önrészek biztosítását sza-
vazták meg.

Két pályázati anyag beadásáról dön-
tött a város képviselõ-testülete. Az egyik
pályázat keretében, amelyet belterületi
utak fejlesztésére írtak ki, sikeres elbí-
rálás esetén a Jókai, valamint az Erzsé-
bet utcát újítanák fel teljes mértékben.
Ezekben az utcákban és közvetlen kör-
nyékükön kialakításra, valamint felújí-
tásra kerülne a zárt csapadékvíz elveze-
tõ rendszer is. Szintén ennek a pályázat-
nak a keretében megszûnne a rendõr-
õrs elõtt található körforgalom is. He-
lyét pihenõpark és járdaszigetek vennék
át. A belterületi utak fejlesztésére kiírt
pályázatra kapható pénzt, mintegy brut-
tó 114 306 045 forintot tenne ki, amely
összegbõl Bábolna a többletadó terhére
valamivel több, mint 34 millió forintot
költene önrész címén. A belterületi utak
fejlesztésére kiírt pályázatok elbírálásá-
ra október végén, november elején ke-
rül majd sor. Vagyis a pályázat sikeres-
sége esetén a tényleges megvalósulás
legelõbb 2010 tavaszán várható majd.

A másik pályázat életre hívását törvé-
nyi elõírás is „segítette”, igaz az anyag jó
célt szolgál. Neve: Egyenlõ esély, hozzá-
férés a közszolgáltatásokhoz. Hogy min-
denki értse, a közintézmények épületei-
nek mozgássérültek által is használha-
tóvá tétele, vagy más néven akadály-
mentesítése a cél. A pályázati anyag ke-
retében az önkormányzat és az ok-
mányiroda épülete teljes mértékben
akadálymentesítésre kerülne. A pályázat
összköltsége bruttó10 289  658 forint,
amelynek 90%-át az Európai Unió fi-
nanszírozná. A pályázat elbírálása szin-
tén október végén, november elején
várható. A tervek szerint a hátsó ajtónál
kerülne beépítésre a mintegy 3 334 ezer
forint értékû emelõszerkezet, a jelenle-
gi okmányiroda helyén pedig mozgássé-
rültek által használható illemhely, vala-
mint ügyfélfogadó iroda létesülne.

A harmadik napirendi pontban tájé-
koztatás hangzott el a belvízelvezetés
kapcsán tett intézkedésekrõl. Közis-
mert, hogy a nyáron több alkalommal is
tapasztalt extrém esõzések hatására ki-
derült, hogy a bábolnai csapadékvíz el-
evezetõ rendszer képtelen elvezetni ek-
kora vízmennyiséget. Ennek persze
több oka van. Az egyik, hogy az említett
viharok egyike sem a normál mennyi-
ségnek tekinthetõ csapadékot, hanem
annál jóval többet zúdított a településre.
A másik, hogy a bábolnai csapadékvíz
elvezetõ rendszer keresztmetszete nem
bír annyi vizet elvezetni, mint amennyi
az említett viharok során esett a város-
ban. A harmadik ok viszont a lakosság
egy részét terheli. Azokat, akik a házuk
elõtt található árkokat esetenként bete-
mették, vagy nem tartották kellõképp
tisztán, így okozva gondot maguk és
mások számára is. A viharok után az
önkormányzati dolgozók körbejárták a

települést és felszólították azokat a lako-
sokat, akiknek gond volt a házuk elõtt
végighúzódó árokrendszer minõségével,
hogy tegyenek eleget a jogszabályban rá-
juk szabott kötelezettségnek, vagyis te-
gyék rendbe az épületük elõtt létesített
vízelvezetõ árkot. Az önkormányzat az
egyébként mindenkire kötelezõen vo-
natkozó munkálatok elvégzése esetén,
amennyiben persze jelzés érkezik az ott
lakóktól, akkor ingyen és bérmentve el-
szállítja a keletkezett földhalmokat.

Az önkormányzat képviselõ-testülte
ezen túlmenõen úgy döntött, hogy ár-
ajánlatokat kér be különbözõ cégektõl a
nyílt árokrendszer egy részének - ahol
nyilvánvalóan a legnagyobb problémák
voltak a nagy esõzések idején - rendbe-
tételére, valamint új árokrendszer léte-
sítésére. Dr. Horváth Klára polgármes-
terasszony azonban azt is jelezte, hogy
ezek a munkálatok, - amennyiben meg-
valósulnak – csupán elsõ lépései lenné-
nek egy egész településre kiterjedõ víz-
elvezetés kialakításának, amelynek
munkálatait az elkövetkezõ évek folya-
mán, több ütemben valósítanak meg.

A negyedik napirendi pontban az A
TM – Line Zrt. megkeresését tárgyalták
a képviselõk. Az említett cég egyébként a
Bábolna Rt. felszámoló cége, ahonnan
levélben keresték meg a bábolnai ön-
kormányzatot, amelyben ajánlatott tet-
tek a város vezetésének arra, hogy az
eredetileg kijelölt összeg feléért, vagyis 1
750 ezer forintért vásárolja meg a Köves
János utcában található régi malom-
épületet. A képviselõk úgy döntöttek,
hogy az épület megvásárlásától elállnak,
mivel a felszámoló biztos által küldött
levélbõl kiderül az is, hogy az épület
mûemlékvédelem alatt áll, vagyis sok-
kal több kötelezettséggel, mint haszon-
nal járna az önkormányzatnak a régi
malom megvásárlása.

Az ötödik napirendi pontban elbírá-
lásra került dr. Kiss Katalin házi gyer-
mekorvos kérelme, aki levélben kereste
meg a bábolnai önkormányzatot, mivel
a kisbéri kórház ajánlatot tett neki
egyéb szakorvosi munkavégzésre Kisbé-
ren és Nagyigmándon. A képviselõ-tes-
tület engedélyt adott a doktornõnek ar-
ra, hogy a bábolnai praxisán túl másutt
is dolgozhasson. Dr. Kiss Katalin így ha-
vonta négyszer fog praktizálni Bábolnán
kívül, összesen havi 12 órában. Mindezt
olyan idõpontban teszi, amikor Bábol-
nán amúgy sincsen rendelési ideje. Sür-
gõsségi esetekben, távollétében dr.
Fatán István háziorvos fogja helyettesí-
teni a doktornõt.

A hatodik napirendi pontban dr.
Horváth Klára polgármester tájékoztatta
a képviselõ-testületet, hogy Nagyigmánd
Nagyközség 2009. szeptember 31-ével
ki kíván lépni a Közrendért és Közbiz-
tonságért Közalapítványból. A közalapít-
vány elnöke Sáhó András levélben kér-
dezte meg a Bábolnai Rendõrõrs körze-
tébe tartozó települések mindegyikének
véleményét Nagyigmánd döntésérõl. A
bábolnai városvezetés úgy határozott,
hogy addig nem foglal állást az ügyben,

amíg minden levélben megkeresett te-
lepülés választ nem ad Sáhó András el-
nök megkeresésére.

A hetedik napirendi pontban tájé-
koztatás hangzott el az eddig üresen ál-
ló fogorvosi praxissal kapcsolatban. Ko-
csis Gábor jegyzõ úr tájékoztatása sze-
rint dr. Szotter László ugyan aláírta a
szerzõdést, azonban ezek után is köve-
telésekkel állt elõ. Ebbõl az egyik szerint
az újonnan jött fogorvos tanácsosnak
tartaná, ha Bábolnát fogorvosi körze-
tekre bontaná az önkormányzat. Ennek
a kérésnek a bábolnai városvezetés nem
tett eleget, mivel a 10 ezer lélekszám
alatti településeken nem kötelezõ a kör-
zetesítés, valamint azért sem, mert évek
óta él a szabad orvosválasztás joga, va-
gyis a település utca szerinti körzetbe-
osztásának semmiféle gyakorlati haszna
nem lenne, hiszen ettõl függetlenül

mindenki ahhoz az orvoshoz járhat el-
látásra, ahová szeretne. Fontos még
megjegyezni, hogy mivel Bábolnán és a
hozzá kapcsolódó településeken össze-
sen két fogorvos rendel, ezért az OEP a
lakosságszám alapján kiutalt állami
kvótát a két orvos között pontosan fele-
fele arányban fogja megosztani attól
függetlenül, hogy hány beteget látnak el.
A legfrissebb információk szerint dr.
Szotter László fogorvos kérte közös
megegyezéssel szerzõdése felbontását.

Az egyebek napirendi pontban dr.
Horváth Klára polgármester tájékoztatta
a lakosságot arról, hogy az Ifjúsági lakó-
telepen megüresedett egy bérlakás,
amelybe várhatóan október 1-jétõl lehet
beköltözni. A pályázati kiírás a Bábolnai
Televízió Képújságjában lesz olvasható.

Nagy  Attila  István

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2943 Bá-

bolna, Árpád köz 1/3. szám alatti, Bábolna Város Önkormány-
zat tulajdonát képezõ 1,5 szobás, 51 m2 alapterületû összkom-
fortos, költségalapú önkormányzati bérlakás bérlõjének kivá-
lasztására. 

A lakás legfeljebb 5 évre vehetõ bérbe, 2009. október 1-jei költö-
zéssel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kérelem;
- családi körülmények bemutatása;

- jövedelemigazolások.
A nyertes pályázónak a szerzõdés megkötésekor két havi lak-

bért Bábolna Város Önkormányzatánál letétbe kell helyezni.
A pályázatokat zárt borítékban Bábolna város polgármester-

ének címezve – 2943 Bábolna, Jókai u. 12. –  kell eljuttatni. 
A pályázatok beadásának határideje:

2009. szeptember 24. 12:00 óra

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Bá-

bolna város képviselõ-testületének a közterületének használa-
táról, rendjérõl és tisztántartásáról szóló 16/2008. (IX.25.) sz.
rendelet 10. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az ingatlan tu-
lajdonosának, bérlõjének, kezelõjének, használójának köteles-
sége az ingatlan melletti nyílt ároknak és mûtárgyaiknak tisz-
tántartása, gyommentesítése.

Sajnálatosan több esetben a fenti rendelkezést nem megfele-
lõen tartották be, így ez is hozzájárulhatott a vízkárokhoz.

Egyes esetekben az ingatlan tulajdonosa az ingatlana elõtti
árkot betemette, megszüntette, így a felgyülemlett csapadékvíz
nem tudott elfolyni, ezzel elöntve egyes ingatlanokat. A bete-
metett, megszüntetett árkok újbóli kiásása, megnyitása minden-
képpen szükséges a késõbbi károk megelõzése érdekében. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ingatlanjuk elõtti árkokat
– a rendeletnek megfelelõen – folyamatosan tisztítsák, tartsák
karban, valamint a betemetett, megszüntetett árkokat ismét ás-
sák ki, nyissák meg!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben kérik az árok
tisztítása során kitermelt föld elszállítását, akkor az elszállítás
szükségességérõl néhány nappal korábban tájékoztassák Nagy
Károly településgazdát (telefonszám: 06-30/98-68-287) egyez-
tetve az elszállítás idõpontját.

Bábolna Város Polgármesteri Hivatala
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Településünkön több, Euró-
pai Uniós pályázati forrásból
megvalósuló nagy volumenû
beruházás is folyamatban van,
és két pályázatot még nem bí-
ráltak el az illetékes szervek.
Annak jártunk utána, hol is
tartanak ezek az építkezések.
Kérdéseinkre dr. Horváth Klára
polgármester válaszolt.

Kezdjük talán a legnagyobb,
és legszembetûnõbb beruhá-
zással, melynek keretében az
általános iskola felújítása, bõví-
tése és akadálymentesítése tör-

ténik. Ez 235 millió forint össz-
költségvetésû projekt, melybõl
23 millió forintos önrészt az
önkormányzatnak kell biztosí-
tani. A pályázat nem csak épí-
tõipari munkákat tartalmaz –
ezt bruttó 173 millió forintért
végzi az építõipari vállalat –,
hanem eszközbeszerzésre is
vonatkozik. A kivitelezési mun-
kák sajnos elhúzódtak, mert az
önkormányzatnak juttatható
összeget az irányító hatóság
csökkentette mintegy 20 millió
forinttal – tudtuk meg dr. Hor-
váth Klára polgármestertõl. Ez
ellen Bábolna Város Önkor-
mányzata panaszt nyújtott be,
melynek elbírálása még min-
dig folyamatban van. 

Mindezek ellenére települé-
sünk vezetõi úgy döntöttek, az
építkezést elkezdik, és amint
azt olvasóink tapasztalhatják, a
munkák gõzerõvel folynak. A
régi iskola épületét teljesen fel-
újítják, illetve a régi, lebontott
épületrészt is újjáépítik régi

formájában. Várhatóan a két
épület kívül-belül 2010. szep-
tember 1-jétõl használható
majd.

A külsõ munkák mellett ke-
vésbé látványos belsõ munká-
latok is zajlanak. Az új iskola
régi tornaterme multifunkcio-
nális mûvészeti teremmé vál-
tozik át, valamint EU-s elõírás
szerint mozgáskorlátozottak ál-
tal használható liftet építenek a
lépcsõhöz, és kialakításra ke-
rül egy mozgáskorlátozott il-
lemhely is a sportcsarnok felé

esõ folyosó végén. Itt a munká-
latokkal 3-4 hónapon belül vé-
geznek.

Polgármesterasszony ezzel
kapcsolatban fontosnak tartot-
ta elmondani, hogy ehhez a pá-
lyázathoz kötelezõ érvénnyel
egy másik pályázat is tartozik,
mellyel 25 millió forintot nyer-
tünk pedagógusok szakmai to-
vábbképzésére, informatikai és
egyéb eszközbeszerzésekre. 

Saját önkormányzati erõfor-
rásból, mintegy 10 millió forin-
tos összegbõl az iskolaudvart is
rendbe kívánják hozni. Eltûnik
a töredezett betonburkolat,
melynek helyét több zöldfelü-
let, és padok foglalják majd el.

Az iskolában fûtéskorszerû-
sítésre is sor kerül. Egyrészt
külön rendszerrõl fog mûköd-
ni a sportcsarnok fûtése, más-
részt pedig vandál-biztos fûtés-
szabályozókat szerelnek fel.
Ezzel egyenletes hõmérséklet
alakítható ki mind az alsó,
mind pedig a felsõ szinteken. 

Egy másik látványos beru-
házás a Polgármesteri Hivatal
környékén zajlik, melyre 83
millió forintot nyert önkor-
mányzatunk. Ebbõl 8 millió fo-
rintos önrészt kell biztosítani.
Amint az már körvonalazódik,
az okmányiroda mellett parko-
ló épül, a hivatal mögött zöldte-
rület és EU-s szabványoknak
megfelelõ játszótér, kerül kiala-
kításra, valamint a hivatal elõt-
ti terület is új formát ölt majd.
Dr. Horváth Klára október 30-
ára várja az átadást. 

A kerékpárral közlekedõk
sok éves bosszúsága szûnik
meg a banai út menti kerék-
párút felújításával. Szinte teljes
hosszában annyira tönkrement
a felülete, hogy már balesetve-
szélyessé vált a biciklizés rajta.
Elsõ ütemben a Pék köz és a
Mezõ Imre utca között aszfal-
toztak, majd az Újhelyi utcától
a Csekonics utcáig újult meg a
kerékpárút talaja mintegy 5
millió forintból. Polgármester-
asszony lapunk számára azt is
elmondta, hogy szintén pályá-
zati támogatásból a körforga-
lomtól egészen Nagyigmánd
közigazgatási határáig tervezik
kerékpárú építését, mely a he-
lyi közlekedésen túlmenõen az
idegenforgalmat is segíti majd.
Egyelõre érvényes engedélyezé-
si tervdokumentációval ren-
delkeznek, a pályázatot benyúj-
tották, a több mint 100 millió
forint értékû projekt sikeressé-
gérõl október végén fogunk hírt
kapni.

Az óvodában is komoly fel-
újítási munkálatok folynak. A
folyosókon a zöld színû csem-
péket lambéria váltja fel, a me-
szelés helyett festés borítja a fa-
lakat, és a járólapokat is kicse-
rélték. A csoportszobákban a
szekrényeket cserélték ki új
bútorzatra, a kisóvodában pe-
dig új nyílászárókat építettek
be. Ez a beruházás is pályázati
forrásból valósul meg, az Ön-
kormányzati Minisztériumtól
7,2 millió forintot nyert telepü-
lésünk, melynek önrésze 2
millió forint. Ebbõl a pénzbõl
az iskoláéhoz hasonlóan esz-

közbeszerzésre is költenek, va-
lamint udvari játékokat is be-
szereznek. Sajnos az óvodai
építkezés is csúszik néhány he-
tet a közbeszerzési eljárások
hosszadalmas adminisztratív
problémái miatt, ezért min-
denkitõl türelmet, és megértést
kér önkormányzatunk. Szep-
tember harmadik hetére vár-
hatóan itt is megszûnnek a kel-
lemetlenségek. 

Még két beruházásról érde-
mes szót ejteni, melyek a jövõ-
ben fognak megvalósulni. Az

egyik az Egészségügyi Központ
felújítására vonatkozik, mely
szintén nyertes pályázati pénz-
összegbõl valósul meg. Az épü-
let 58 millió forint értékben fog
megújulni. Lift kerül elhelye-
zésre az idõsek és mozgáskor-
látozottak könnyebb feljutása
érdekében, kicserélik a nyílás-
zárókat, felújítják a tetõt, vil-
lany- és fûtéskorszerûsítési
munkákat végeznek, és mint-
egy 20 millió forintért eszköz-
beszerzésre is sor kerül. A pá-
lyázat összköltségvetése 111
millió forint, önrésze pedig 11
millió forint. A munkák várha-
tóan szeptember közepén kez-
dõdnek, és 2-3 hónap alatt be
is fejezõdnek. 

A Szabadidõközpont felújí-
tása sem fejezõdött be a tetõ
cseréjével. Egy remélhetõleg
nyertes pályázatnak köszönhe-
tõen kicserélik a nyílászárókat,
szigetelik az épületet, és belsõ
felújításra is sor kerül. A beru-
házás összköltségvetése 26
millió forint. 

Beruházások pályázati forrásból



Bábolna város lakói a nyár folyamán sajnos megta-
pasztalták, hogy az éghajlatváltozás – az idõjárás szél-
sõségessé válása - következményeként az elmúlt idõ-
szakban egymást követõen rövid idõn belül három al-
kalommal is jelentkezõ, az átlagostól eltérõ, nagy in-
tenzitású esõzés következtében több utcát és lakóin-
gatlant is elöntött a hirtelen hullott csapadékvíz, és az
esõzés következtében a szennyvízcsatornák is kiöntöt-
tek - nem kis bosszúságot okozva a lakóknak.

Városunk csapadékelvezetõ rendszerét annak meg-
épülését megelõzõen (20-30 évvel ezelõtt) a sok éves
átlagos csapadékmennyiség alapján a mértékadó csa-
padékvíz mennyiségre méretezték. A település dom-
borzati viszonyaiból adódóan a csapadékvíz befogadó-
ja a Bana-Bábolna csatorna. A településen összegyûlõ
esõvíz egy része a Régi temetõ mellett húzódó árkon,
majd a Pék közi zárt csapadékcsatornán keresztül-,
másik része a Mezõ Imre utcai nyílt árkon át jut a be-
fogadóba. A város egyik „kritikus területe” a Banai úti
lakótelep, melynek csapadékvizét a jelenlegi folyókás
rendszer hivatott elvezetni. A folyókákat a szennyvíz-
csatornára is rákötötték, így a szennyvízhálózat is több-
letterhelést kap, a hálózat feltelik. Több helyen megál-

lapítható, hogy a házi tisztítóaknákba a lakóház eresz-
csatornáját is bekötötték. A hirtelen jött nagy mennyi-
ségû csapadékvíz gondot okozott a Zrínyi, Dózsa, Móra
utcákban is, ahol a problémák a lakóházak elõtti csa-
padékelvezetõk feltöltésébõl is adódnak. Az árkok fel-
töltését megelõzõen az ingatlan tulajdonosok az árok-
ba egy csövet tettek, melynek tisztán tartása nehéz, így
az évek folyamán felteltek hordalékkal. A nyílt árkok
közti „összeköttetés” a víz szabad áramlása megszûnt,
ennek következtében nem képesek elvezetni a felhõ-
szakadások alkalmával lezúduló vizet. Az árkok sok
helyen a megépítésük óta nem lettek kitakarítva, ezért
a folyamatos „természetes” feltöltõdés következtében
eredeti funkciójukat nem látják el megfelelõen. 

Nem hanyagolható el az a tény sem, hogy néhol az
árkokba szándékosan beletöltötték a lekaszált füvet,
összegereblyézett falevelet, hullott gyümölcsöt, de ko-
molyabb problémát okozott például a Rózsaerdei úton
a zárt csapadékcsatornába borított féltalicskányi be-
ton, mely az aknában megkötött és a vezeték kereszt-
metszetét felére-harmadára csökkentette.

A lehulló falevelek, fenyõtüskék, és az esetlegesen

beledobált hulladék eltömíti, az átereszeket és annak
az udvarát önti el az esõvíz, aki egyébként rendesen
tisztántartja az árkot és az ahhoz tartozó átereszt.

Szerencsére a lakók egy része, gondoskodik a csa-
padékelvezetõ árkok és a kapubejárók alatti átereszek
eredeti állapotban való fenntartásáról, és az Önkor-
mányzat által kiküldött felszólító levelek nyomán is so-
kan megkezdték az ingatlanaik elõtti árok kitakarítását
és az összegyûlt hordalék eltávolítását. Remélhetõleg
ez a pozitív szemlélet mielõbb elterjed településünkön
és mind többen látják be, hogy a meglévõ rendszer
karbantartása közös érdek.

Az árkokból kitermelt föld elszállításában a Bábol-
nai Szolgáltató Kft által üzemeltetett New Holland trak-
tor, és a településgazda irányítása alatt álló közmunká-
sok is segítséget nyújtanak.

A fennálló problémák mielõbbi megoldása érdeké-
ben az Önkormányzat a kritikus pontok felmérését kö-
vetõen rövid idõ alatt végrehajtható célokat, valamint
hosszabb távon megoldandó feladatokat tûzött ki. Az
idei évben például a Csikótelepi utcai áteresz mellé egy
második építésére kerül sor. Az új áteresz a Móra utca
északi felén épül meg, tehermentesítve a keresztezõ-

désben lévõt. A Mezõ Imre utca végén található egy
nagy átmérõjû áteresz, mely a betonelemekkel burkolt
nyílt árok vizét vezeti a Bana-Bábolna csatornába tor-
kolló nyílt árokba két 400-as átereszen keresztül. A két
áteresz kis átmérõje miatt szükséges további átereszek
építése a meglévõk mellé. Az átereszek fölött húzódó
gravitációs szennyvízcsatorna nem teszi lehetõvé
egyetlen nagy átmérõjû áteresz építését. További prob-
léma, hogy a Mezõ Imre utcai betonárok mederlapjai
kimozdultak helyükrõl, ezek helyreállítása is az idei év
feladatát képezik.

A névtelen úton az úttest mellett az erdõsáv felõl
egy övárok készül mely a Banai úti lakótelep ingatlan-
jainak és az ingatlanok pincéinek elöntését akadályoz-
za meg.

Nagyobb volumenû beruházás a Csekonics,
Nagyváthy, Kozma, és Újhelyi utcákban kiépített folyó-
kás csapadékelvezetõ rendszer átalakítása, mely az ott
jelentkezõ probléma megoldását jelenti. A jelenlegi ál-
lapot megszüntetésére vonatkozóan vízjogi létesítési
engedéllyel rendelkezõ tervek állnak rendelkezésre. A
tervek megvalósítása érdekében az Önkormányzat pá-

lyázatot nyújtott be, melynek elbírálására október vé-
gén kerül sor. A hosszabb távon megoldandó feladatok
közé tartozik a Wesselényi utca és Mészáros utca ke-
resztezõdésénél lévõ nyílt árok tehermentesítése. A
hirtelen lezúduló csapadék összegyûlik a szántófölde-
ken, és a domborzati jellemzõk miatt a földekrõl a Mé-
száros úti árokba ömlik. A Régi temetõ mellett találha-
tó nyílt árok mûszaki állapota sem megfelelõ. A bur-
kolt árok betonelemei kimozdultak helyükbõl, az árok
teljes átalakítása és ún. elõre gyártott TB- elemekbõl
történõ átépítése szükséges, - megvalósítása a követke-
zõ évben várható. A jövõbeni feladatok mellett a csapa-
dékelvezetõ rendszer karbantartása folyamatos, a Bá-
bolnai Szolgáltató Kft. elvégezte a zárt szakaszok mosa-
tását a Rózsaerdei, Móra, Dózsa, Wesselényi utcákban.
Az utak mellett található víznyelõk és árkok takarítása
a településgazda irányítása alatt álló közmunkások
igénybe vételével történik. 

A jelenlegi intézkedések, a lakosság pozitív hozzáál-
lása, segítõ közremûködése remélhetõleg meghozza
eredményét és a következõ évek intézkedései nyomán
a csapadékelvezetõ rendszeren jelentkezõ problémák
fokozatosan megoldódnak. 

Szakács  Kornél
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Városunk csapadék-elvezetõ rendszerérõl

KÖSZÖNET
Bábolna Város Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazon lakosoknak, akik a
felhívásnak eleget téve a csapadékvíz elvezetés hatékonysága érdekében kitisztítot-
ták, rendbe tették házuk elõtt az árkokat, átereszeket és bejáró hidakat.

A  Rózsaerdei  utcában  lévõ  zárt  csapadékelvezetõ
csatorna  (nem  szennyvíz!)  tisztítóaknája  és  a
folyásfenéken  lévõ  megkötött  kb.  fél  talicskányi

beton.

Az  aknából  kivésett  beton

A  Mezõ  Imre  utcában  lévõ  áteresz  látható  a  képen
és  a  csapadék  által  szállított  hulladék  ami  

fennakadt  a  rácson,  lassítva  a  víz  átfolyását.  A  ,,kitermelt’’  hulladék  a  Mezõ  Imre  utcai  áteresznél



Az iskolám olyan már, mint a zengõ
méhkas. A pap kihirdette, a kisbíró meg
kidobolta, hogy krumpliszedés után
senki ne tartsa otthon a gyerekét, ha-
nem küldje az iskolába.

Hát már hétfõn reggel megkezdõdött
a bevonulás. A kis fitos orrú, tüskés ha-
jú Tabi Jóska jött elsõnek. Futva jött,
mert ez a gyerek mindig fut. A vászonta-
risznya ide-oda lõdörgött az oldalán,
úgy meg volt tömve. No, egy nagy birsal-
ma ki is lódult belõle, mikor az árkot át-
ugrotta az iskola elõtt.

A többi is csakhamar elõtûnt. A falu
minden részébõl szállingóztak a nagyta-
risznyás fiúk meg a piroskendõs kisleá-
nyok. A fakilincs meg-megkattant az ut-
caajtón, s a Jézus Krisztust a sokféle
gyerekhang egymásután dicsérte már a
pitarban. Egyiket-másikat már a lépése-
irõl megismertem. Egy lépés, egy kop-
panás, egy lépés, egy koppanás; ez a
sánta Gál gyerek. De íme, megáll.

- Te - hallom a hangját -, nem téntás
a képem?

- De bizony téntás - feleli két gyer-
mekhang is.

- Hol?
- Az orrod tövin.
- Hol?
- Itt la.
Bizonyára a kalamárissal veszõdött

otthon a jó fiú, s a kalamáris olyan go-
nosz portéka, hogy vagy feccsen, vagy
loccsan, de akármit cselekszenek vele,
valamit befeketít.

A többi gyerek pogányul megmosa-
kodottan ül a padokban. A tarisznyák is
fehérek. Az iskolában almaillat lenge-
dez.

Az ajtó elõtt egy anyának küzdelme
hallatszik. Vasné hozza a Rozikáját. A
pöttön teremtés most jön elõször az is-
kolába. Jaj, micsoda félelmes hely az is-
kola! Én vagyok félelmes? Nem, hiszen
engem ismer: a nyáron a füzek alatt
akárhányszor danolt nekem. Maga a
hely félelmes, ahonnan gyerektörvé-
nyek meg csudálatos tudások származ-
nak szét a faluba. Maga a hely félelmes.
Az öreg gyerekek különös jelentõséggel

emlegetik. S a kicsinyek hallják a beszé-
det. Isten tudja mit képzelnek el a ma-
guk kis eszével. Az ábécé, az irka, a táb-
la, a katekizmus, a feladat - mindez rej-
telmes értelmû szó és mind innenvaló.
A nyáron talán fel is kapaszkodott egy-
szer a Rozi és bekandikált az ablakon!
Huh! Micsoda rettenetes hely! Csupa
széles pad! A sarokban fekete kétlábú
szörnyeteg! A falakon meg mindenféle
fekete jegyes papiros! No, meg is ragasz-
kodik Rozika az ajtófélfában. A kicsike
kezek hihetetlen erõvel tudnak ragasz-
kodni.

- Nem, nem! - kiáltozza sírva -, nem
megyek!

Ölben hozza be az anyja. Leállítja
elõttem a földre. A gyerekcsoport a nya-
kát nyújtogatva neveti. A kis Rozi meg
könnyes szemmel, remegve áll az asztal
elõtt.

- Nem akart bejönni - mondja piheg-
ve az anyja -, sohase láttam ilyet!

- Miért félsz, te Rozika? - mondom
az ölembe vonva a szöszke, fehérképû
lányt -, látod a többi pajtásod milyen vi-
dám. Itt van ám Tabi Jóska is. Gyere ide
Jóska!

Intek az anyjának, hogy illanjon el.
Hát, el is surran.

A Jóska gyerek megpirosodik a szólí-
tásomra, és Rozi mellett terem.

- Mondd meg Rozinak, hogy kell-e itt
félni, vagy nem kell?

- Nem kell félni - feleli a gyerek ka-
tonásan a szemem közé nézve.

- Ne nekem mondd, fiam, én úgyse
félek, hanem ide nézz Rozikára, és úgy
beszélj vele, mintha én itt se volnék.

A gyerek erre megfogja Rozinak a
baboskék kisréklijét és azt mondja ne-
ki:

- Hát mit félsz? Ne félj hát, te tyamár!
S gyöngéden megemeli a leánynak

az állacskáját!
S ebben a biztatásban van valami a

libalegelõ zöldjébõl. A kis Rozi rámoso-
lyog a könnyein át a fiúra.

A vak koldusunk is megjön, az agg
Váróci Pál. Mintha magát a tél szellemét
látnám az ablakon át közeledni. De õ
nem jön be. Az Ábris gyerek leülteti a
kút mellé, a fatönkre. Az öreg megül ott
szinte mozdulatlanul; csak a szellõ ha
simogatja, lengeti olykor a haját meg a
mellére omló fehér szakállát. Az arca
mindig az ablak felé van fordulva. Hall-
gatja, ami kihallatszik. Az Ábris gyerek
azért is szokott olyan kiáltozó hangon
felelni, mert nemcsak nekem felel.

Olyankor az öreg a fejét még föllebb
emeli. Összevont szemöldökkel hallgat.
Végül pedig nagyot bólint a fejével, s el-
mosolyodik.

Harminc-negyven tanítványom szo-
kott lenni, de még most ritkásan ülnek.
Egynéhányan a nagyobbak közül csak
akkor jönnek be, mikor már az idõ
megrokkan, s otthon az õ dolgos kezük
nélkül is meglehetnek.

De a legjobb tanulóm, a fekete sze-
mû, fekete hajú Istenes fiú, itt van már.
Méltóságos komolysággal ül az elsõ pad
elsõ helyén. Ez az õ helye már három év
óta. Ha õ hiányzik, akkor se merné el-
foglalni senki. Innen õrzi, mint valami
káplár, az egész iskolát. Õ az én bejöve-
telemig a rend meg a csend ura; õ a
krétának, meg az iskolai szappannak a
felelõs õre, a fûtés intézõje, templomi
miniszterelnök, fõ-fõ spongyanedvesítõ,
padlótisztasági biztos és aprópör-intézõ.
Télen õ van itt legelsõnek és õ megy el
legutolsónak. Míg én bent nem vagyok,
csak susogva szabad beszélni. A pado-
kon mászkálni, birkózni vagy verekedni
az õ jelenlétében lehetetlen. Úgy olvasni
meg számolni, mint õ, nem tud senki.
Büszke is rá az apja. Nyáron a déli pihe-
nõkön, télen a búbos mellett elõre kie-
szelt számokkal horgolja a fiát. Azok a
számok persze leginkább a gabonapiac
meg a marhavásárok furfangos számai,
és többnyire azon keletkeznek, hogy
megcsalhatná-e a zsidó az Imrét, vagy
nem csalhatná meg? Az egész családnak
ragyog a szeme, mikor az Imre némi ge-
rendanézések után kisüti a kívánt szá-
mot. Az apja, meg a sógor sokszor félna-
pig számították azt babon. Imrének
nem kell se bab, se kukorica: kivágja
fejbõl egy perc alatt.

Nem sokkal kevesebb tekintély a Gál
gyerek se. Ez sánta szegény, szõke, szín-
telen arcú, de élénk tekintetû gyerek. Az
õ szirmos kisködmöne elmaradhatatlan
az iskolából. Õ a középtájon ül, hogy
mindenki közel érhesse. Mert õ a fõ ce-
ruzafaragó, táblaigazító, lúdtollmetszõ,
s azonkívül a bodzafapuskának, búgó-
nak, fakalamárisnak a mestere. Õ tud
legjobban kukorikolni. A kutyaugatást
meg olyan híven utánozza, hogy a falu-
nak valamennyi kutyája felel reá. Az írá-
sa is az övé legszebb. A könyvekre meg
az irkákra nem is írja más a neveket,
csak õ.

Van egy kis cigánygyerekem is: a
Sárköziék Lacija. Villogó fekete szemû
kis rajkó, az egyetlen cigánycsaládunk
fia. Már második éve tanul ez is. Tud is
szépen. Apja persze nincs szegénynek,
de az öregapja épp úgy szereti, mintha
volna. Valahányszor ír otthon a gyerek, a
Sárközi cigány mindig ott ül mellette és
bámulja nagy fekete szemeivel a neki
merõben értelmetlen jegyeket.

- No mi ezs? - kérdi, a pipát szájából
kiemelve, mikor a gyerek a sor végére
ért.

A gyerek olvassa:
- A kutya ugat. A macska nyávog.
- Melyik a kutya?
A gyerek mutatja.
- Melyik a macska?
A gyerek megmutatja.
Az öreg cigány csak nézi, nézi, ho-

gyan lehet azokból a girbegurba húzá-
sokból a kutyát meg a macskát kilátni,
de hát persze nem olyan könnyû az,
mint a vályogvetés. Mégis, hogy a Lackó
kiszalad játszani, odahívja a feleségét,
aztán azt mondja az irkára mutatva:

- No nézd, mit tud a Laci: ezs a ku-
tya itt, ezs meg a macska.

A cigány Lacit különben szeretik az
iskolában. Valahányszor az udvarra sza-
badulnak, Lacit mindjárt szólítják, hogy
hegedüljön. Az aztán két kis darab fács-
kával hegedül és a szájával cincog hoz-
zá. Így néha lakodalmat játszanak a rö-
vid szünetek alatt.

Az uraság szöszke Dezsõ fia is itt van.
Szelíd kis kövér gyerek. Az elméje kissé
lassú járatú, de amúgy kedves, ártatlan
teremtés. Nagy bámulója Istenes Imré-
nek, akit a világ legnagyobb zsenijének
tart. A zsebében mindig hoz egy darab-
ka fehér kenyeret. Barnát cserél azon.
Milyen jó parasztfiúnak lenni! A pa-
rasztfiú mindig barna kenyeret kap ott-
hon, hosszú hajat viselhet, nyáron meg
járhat mezítláb.

Dezsõ mellé a csintalan Tót Bandit
ültettem. Öklömnyi kis, gömbölyû képû
gyerek ez. Mindig zsinegek, gombok,
gubacsok meg kavicsok vannak a zsebé-
ben. Szilaj, mint a csikó, de persze a kö-
rülötte ülõ bárányvérû gyerekek között
maga is kénytelen csöndesedni.

Valami tíz leánykám is van. Vala-
mennyi jámbor és szorgalmas. Szeretik
magukat piperézni, felvirágozni. Az én
asztalomra is hoz hol az egyik, hol a
másik egy-egy virágot. Különös, hogy a
nõben mindenütt és minden korban
megnyilatkozik a virágok szeretete, a
maga iránt való gondosság és a mások
iránt való figyelem.

Több új tanulóm nem jön. Becsu-
kom a nagy könyvet és végignézek az is-
kolán. Erre mind megcsendesülnek.
Minden gyerek szeme rajtam függ.
Mennyi kék szem! Milyen tiszta, igaz,
becsületes szemek! Mától kezdve mind
az én gyermekem. A lelkük az én fehér
papirosom, amit teleírok a tisztességtu-
dásnak és az egymás iránt való testvéri
érzésnek jeleivel.

Intek nekik, hogy álljanak fel. Egy-
szerre fölemelkednek mindnyájan.

- Imádkozzunk.
Összeállította:

Veresné  Szkocsek  Mária
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Gyorsan  elszaladt  a  nyár,  ajtónkon  kopogtat  az  õsz.  A  szeptember  nemcsak  egy  új  évszak  kezdetét  jelenti,  hanem  egy  új  tanévét  is.  Vannak  akik  várják,  vannak,
akik  elodáznák  még  az  iskolacsengõ megszólalását.  Így  volt  ez    a  régebbi  idõkben  is.  Ezt  idézi  nagy  klasszikusunk,  Gárdonyi  Géza  írása  is.  Hogy  miért  tudja olyan
hitelesen  bemutatni  a    korabeli  iskolát?  Mint  bizonyára  Önök  is  tudják,  éveken  át  dolgozott  falusi  tanítóként.  Tapasztalatait  mûveiben  is  feldolgozta.  Egyik  ilyen
írásával  szeretnék  kedvet  csinálni  kisebbeknek  és  nagyobbaknak  a  tanévkezdéshez.

Gárdonyi Géza: A GYEREKEK
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Óriási megtiszteltetés ért az
Ócsai VI. Nemzetközi Festõtá-
borba, kaptam meghívást 2009.
augusztus 3-án nagy várakozással
indultam útnak. A táborba három
nemzet képmûvészei jöttek el
névszerit Hristo Jakov Bulgária
Anike Jouce Sadiq, Benjamin
Tualer Németország. Gyõri And-
rea Éva, Kovács Johanna,
Miklósovics László, Katona –
Zsombori Mária. Büki Attila és jó
magam Magyarországról. Dél-
elõtt 11 órakor Ócsa város pol-

gármestere Dõmti Károly nyitotta
meg a tábort, gyakorlatilag ezzel
megkezdõdött az alkotómunka.

A számunkra biztosított mûte-
remben elkezdõdhetett az érdemi
munka. A táborban elkészült al-
kotásokból egyet el kellett aján-
dékozni a városnak, mely alkotá-
sokból egy múzeum anyagát fog-
ják létrehozni. Meg kell jegyez-
nem azt a szeretetet, valamint
maximális ellátást amiben ré-
szünk volt, leírni nem tudja az
ember.

Különös varázsa van egy ilyen
tábornak, minden nap este nyolc
óráig dolgoztunk, majd utána
egyenként mindenki aznapi mun-
káját közösen megbeszéltük, kri-
tizáltuk, segítettünk a folytatás-
ban.

A magam részérõl - visszagon-
dolva az itt töltött idõre – renge-
teget fejlõdtem. Az ott alkotó
mûvészeknek is ez volt a vélemé-
nye. A héten meglátogatott ben-
nünket a Pest Megyei Kulturális
Bizottság néhány tagja, valamint
Õri Emil szobrászmûvész és fes-
tõmûvész nézegette meg az alko-
tásainkat és bíztatott bennünket a
további munkára. Az inspiráció-
nak köszönhetõen hat olajkép va-
lamint öt akvarell született az ott
töltött egy hét alatt.

Azért nem tudom szó nélkül
hagyni, hogy ezen város semmivel
sincs jobb anyagi körülmények
között, mégis a mûvészeti támo-
gatásra jóval több lehetõséget
nyújt. Ebbõl a táborból a város is
profitál, mivel a képzõmûvészeti
alkotások egy múzeum anyagát
fogják gazdagítani.

Rangja van már ennek a tábor-
nak, mivel neves képzõmûvészek
fogadják el a meghívásokat.
Derkovits-díjas festõmûvésznõ
Johanna többek között, vagy
Hristo Jakov bolgár képzõmû-
vész, aki az ottani képzõmûvésze-
ti szövetség alelnöke.

Remélem az alkotásaimat meg
tudom mutatni a bábolnai lako-
soknak is.

Helyes Jenõ

VI.  ÓCSAI  FESTÕTÁBOR

Augusztus 1-jén indult
a szociális kríziskezelõ program
Az egyszeri, kisösszegû, vissza nem térítendõ állami támogatás-

sal kifejezetten azoknak nyújtanak gyors segítséget, akik a pénz-
ügyi-gazdasági válság miatt vesztették el munkahelyüket, emelke-
dett meg törlesztõ részletük, vagy csökkent családi jövedelmük.

A program egyszeri segítséget kínál a krízishelyzetbe került ak-
tív korúaknak, akik nem részesülnek önkormányzati támogatásban,
illetve azoknak a családoknak, amelyek jövedelme nem haladja
meg nettó minimálbér összegét; az idén ez havi 57 815 forint. A
kérelmek elbírálásánál elsõdleges szempont az is, hogy van-e kisko-
rú gyermek a családban.

Az érintettek augusztus 1-jétõl fordulhatnak a jegyzõhöz, aki a
szociális szolgálatokon keresztül azt állapítja meg, hogy a beérke-
zett kérelem megfelel-e jogszabályi feltételeknek. Ha igen, akkor
azt 8 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság regionális szerve-
zeteihez továbbítja, amely gyors eljárásban 10, illetve 5 munkana-
pon belül intézkedik a kiutalásról. A támogatás összege minimum
20, maximum 50 ezer forint lehet, kivételes méltánylást igénylõ ese-
tekben a 100 ezer forintot is elérheti az egyszeri segítség.

A különös méltánylást igénylõ eseteknél figyelembe veszik majd,
hogy a családban mind a két felnõtt elveszítette-e munkahelyét,
vagy hogy a családban a jövedelem legalább 30 százalékkal csök-
kent-e, illetve, hogy a lakáshitel törlesztõ részletének növekedése
elérte-e a 30 százalékot. A segítséget a kormány méltányos segély-
nek minõsíti, hogy ne kelljen utána adót fizetni. 

Kedves Gyerekek, Szülõk!
Ez évben is meghirdetésre került a 40. Nemzetközi Gyermekrajz

Verseny, melyre a világ minden tájáról várnak pályamunkákat. Sze-
retnénk, ha a bábolnai gyerekek is részt vennének ezen a megmé-
rettetésen. 

Szponzorok: Biiku Bunka Kyokai (Mûvészetoktatási Alapít-
vány)

Együttmûködõk: a Japán Külügyminisztérium, a Japán Oktatá-
si, Kulturális, Sport, Tudományos és Mûszaki Minisztérium, a Ja-
pán Mûvészeti Szövetség, a Yomiuri Shimbun, a Japán Mûvészet-
oktatási Alapítvány, a Pentel Co.Ltd.

Díjak: a következõ díjakat minden ország legkiemelkedõbb raj-
zainak ítélik oda: a Japán Külügyminiszter külön díja, kiemelt
aranyérem, aranyérem, ezüstérem, bronzérem

Jelentkezési tudnivalók:
1. Minden 15 éves vagy annál fiatalabb gyermek pályázhat
2. A rajz bármilyen papíron, táblán beküldhetõ, melynek mérete

körülbelül 54x38 cm. Bármilyen anyag használható ( festék,
zsírkréta, ceruza, stb.).

3. Egy gyermek csak egy rajzzal pályázhat!!
Jelentkezési határidõ és a rajzok beküldési határideje is egyben:

2009. október 27.
Elbírálás: 2010. január

Eredményhirdetés: 2010. május Díjátadás: 2010 õszén

Jelentkezési lap és bõvebb felvilágosítás kérhetõ:
Gyermekjóléti Szolgálat Bábolna, Ady u. 17.

Tel.: 34/368-467
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A bábolnai általános iskolások számára 10. alkalommal szervez-
tünk nyári tábort ebben a formában,  Korábban drámás tábornak,
utóbb töri tábornak nevezték  a résztvevõ fiatalok, talán, mert
mindketten történelem szakos tanárok is vagyunk Valójában sokkal
többrétû, szerteágazóbb tevékenységet foglal magában és legin-
kább a kulturált szórakozás és a szabadidõ hasznos eltöltése kate-
góriáját ötvözi a mindig más helyszínen szervezett  1 hetes nyara-
lás. Igyekszünk az új kihívásokat is bevállalni, hogy a visszatérõ gye-
rekeknek se legyen unalmas az együtt eltöltött idõ. Miután egy év-
tized már számottevõ  idõnek tekinthetõ és átlagban a 30 fõs létszá-
mot figyelembe véve 300 fõt foglal magába a társaság, elmondható,
hogy Bábolna fiataljainak jelentõs része volt társunk az ország kü-
lönbözõ tájain. 

Hogyan is kezdõdött? A kezdet kezdetén az úttörõtáborokban,
majd a takarmányiparos táborokban szerzett tapasztalatainkat fel-
használva gondoltuk úgy, hogy mi is próbálkozunk nyaranta hasz-
nos, szabadidõs programok szervezésével, mivel tanítványaink,
akik már az elõbbi táborokban  megismertek bennünket, kérték,
hogy legyen folytatás. A nyár hosszú, a diákoknak kevés lehetõsé-
gük van közösen hosszabb idõt együtt eltölteni, mi pedig szívesen
vágtunk bele, és így született meg ez a sorozat. KOPPÁNY-
MONOSTORON kezdtük, majd az évek során eljutottunk BALA-
TONSZEMESRE, MÁTRAMINDSZENTRE, SZENTENDRÉ-
RE, SZOMBATHELYRE, SZÉKESFEHÉRVÁRRA, BALA-
TONFÜREDRE, EGERBE, a tavalyi évben ESZTERGOMBA és
most 2009 júliusában BALATONFÖLDVÁRRA.

Minden alkalommal beszámoltunk a BTV és a Bábolnai Fórum
hasábjain az együtt töltött hét eseményeirõl, hogy a szülõk és a
szponzoraink tájékoztatást kapjanak róla, hol és hogyan nyaraltak
a 9-15 év közötti gyerekeik.

Balatonföldváron egy német-magyar érdekeltségû panzió volt a
lakóhelyünk, ahol teljes ellátásban volt részünk. A helyszín persze
csak kiinduló bázisként szolgált a környékre irányuló kirándulása-
inkhoz. Este kertmoziba mentünk Zamárdiba, másik este karaoki
bárban énekeltünk, harmadik este éjszakai bátorságpróbán edzõd-
tünk, és egy másik este diszkó hajón tomboltunk. Persze nemcsak
estékbõl állt a táborozás, hanem napközben is próbáltunk tartal-
mas programokat összehozni. Balaton-part lévén strandolás is volt
a mûsorban, ezenkívül Tihanyba hajóztunk át egy egész napos ki-
rándulásra. Zamárdiban igazi íjászkodásban volt részünk, majd fel-
mentünk a közeli kilátóhoz, illetve ugyancsak Zamárdiban  tengeri
akváriumot szemléltünk meg. Egy ilyen felsorolásban teljességre
nem törekedhetünk és persze a társasági élet jó és rossz oldalait
sem szoktuk taglalni, de nem is ez a cél. A lényeg az, hogy élmé-
nyekkel gazdagodva térhettünk haza és ha a gyerekektõl megkér-
dezik hogy eljönnének-e máskor is, az egyértelmû igen kerülne el-
söprõ többségbe. És ennek mi örülünk a legjobban Talán ez ad erõt
ahhoz, hogy máskor is próbáljunk a diákjainkkal más oldalról is
megismerkedni, ne csak az iskolai kérdezz-felelek egyoldalú és sok-
szor mindenki számára stresszes formájában.

Nagy-nagy köszönettel tartozunk mindazoknak a segítõinknek,
akik a szülõk által befizetett részvételi díjon kívül segítettek ben-
nünket és jelentõs támogatást nyújtottak ahhoz, hogy Bábolna fia-
taljai élményekkel gazdagodjanak a nyári szünetben. Vannak köz-
tük, akik évek óta mellettünk állnak. Ez évi segítõink voltak Isko-
lánkért Alapítvány, Bábolnáért Alapítvány, a Polgármesteri Hiva-
tal mikrobuszával Nagy Csaba, Poultry-Tech Kft., az Aliter - P  Kft,
és a Mária Gyógyszertár.

Veresné Szkocsek Mária, Veres Zoltán

Drámatábor
Balatonföldváron
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Július 21-én kerekedtünk út-
ra a tánccsoport legidõsebb tag-
jaival és az utánpótlás egy ré-
szével a Bonyhád és Pécs közti
kis faluba, Magyaregregyre
edzõtáborozni.

Rábaközi táncokat tanultunk
Ónodi Bélától, aki a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola tanára,
és feleségétõl, Éliás Esztertõl.

A meghívást Fritz Ober-
hofertõl, a Délibáb Bécsi Ma-

gyar Kultúregyesület egyik ve-
zetõjétõl kaptuk, aki a mi tábo-
runkkal egy idõben egy zenész-
tábort szervezett a szomszéd fa-
luban, Kárászon. Ez azért volt
jó, mert a tánctanuláshoz a talp-
alávalót korunkbeli fiatalok
húzták.

Olyanok voltunk, mint egy
nagy család, egy nagy házban
aludt mindenki. Reggelente ko-
rán keltünk, megreggeliztünk,

és indultunk a próbára az Ar-
nold-házba, ami a helyi mûvelõ-
dési ház. Minden nap délelõtt
és délután is próbáltunk 3 órán
keresztül. A rábaközi nagyon
ugrálós, fárasztó tánc, de Béla
igyekezett buzdítani minket,
ezért a próbák nagyon jó hangu-
latban teltek, a kánikula ellené-
re is. Esténként általában Kárá-
szon buliztunk a táncházban a
zenészekkel, ilyenkor lehetett
leginkább ismerkedni, barát-
kozni, és táncolhattunk néhány
olyan táncot is, amit eddig még
nem ismertünk. Ha nem men-
tünk át a szomszéd faluba, ak-
kor a szállásunkon késõ estig
énekeltünk, játszottunk, viga-
doztunk.

Utolsó nap délután a két tá-
bor együtt egy mûsort szerve-

zett a falu lakosainak. Bemutat-
kozott a zenészek apraja-nagy-
ja, a népdalénekesek és mi is.
Az elõadás után a falu központ-
jában hajnalig folytatódott a
táncos zenés mulatozás.

Másnap, 25-én gyorsan ösz-
szepakoltunk, és indultunk ha-
za. Mindenki nagyon jól érezte
magát, de már alig vártuk, hogy
itthon kialudhassuk magunkat.

Szeretnénk megköszönni a
meghívást Fritznek, az új kore-
ográfiát Béláéknak, és a Pettkó
-  Szandtner Tibor Lovasiskola
és Kollégiumnak, hogy rendel-
kezésünkre bocsátotta kisbu-
szát az utazáshoz.

Angyal Zsófia, 
Trescsik Hanna

a Cseperedõk táncosai

A Bábolna Strassén jártunk
Alighanem egyetlen helyen található Bábolnáról elnevezett

utca a világon és ez Ausztriában, Sieghartskirchenben van. Csa-
ládunk már több éve jó kapcsolatot ápol a sieghartskircheni
Haider családdal, csaknem évente találkozunk néhány napra
vagy Ausztriában, vagy Magyarországon. A történet még akkor
kezdõdött, amikor általános iskolás gyermekekként jutottunk el
a partner településre és az ottani Josef Reither Hauptschule
tanóráin is részt vehettünk. Azóta jó néhány év telt el, de olyan
barátságos fogadtatásban volt részünk, hogy most már barát-
ként találkozunk és családias hangulatú kapcsolatot tartunk
fenn egymással. Volt tanáraink közül is találkoztunk néhánnyal
és a szomszédok a Tullner Strassén is szeretettel üdvözölnek
bennünket. Ezen a nyáron jártunk elõször a Bábolna utcában,
ami mint a legtöbb utca Sieghartskirchenben, nagyon szép és
rendezett, sok új házzal.

Mind a környék, mind Sieghartshkirchen sok látnivalóval
várja az idelátogatókat, érdemes kirándulni e szép vidékre.

Veres Mária, ifj. Veres Zoltán

Haiderékkal Bécsben

A Cseperedõk edzõtáborban



Semmelweis nap alkalmából rendezett önkormányzatunk ün-
nepséget július 7-én, a Polgármesteri Hivatal nagytermében telepü-
lésünk egészségügyi dolgozói részére. A sok éves hagyománynak
megfelelõen eljöttek orvosok, védõnõk, ápolók, asszisztensek,
gyógyszerészek, gyógyszertári dolgozók, adminisztratív és egyéb al-
kalmazottak. Dr. Horváth Klára polgármester köszöntõjében a kö-
vetkezõ képpen fogalmazta meg e napnak a jelentõségét: „Sem-
melweis Ignácról, az anyák megmentõjérõl emlékezünk meg ma, és
vele együtt megköszönjük valamennyi orvosnak, védõnõnek, ápo-
lónak és egészségügyi dolgozónak, hogy áldozatos munkájukkal,
hivatástudatukkal, emberségükkel hozzásegítenek minket az egész-
ségesebb, emberhez méltóbb élethez. … Ha Semmelweis életrajzát
olvassuk, kiderül, miért Õ az, aki egy ilyen napot fémjelezhet. Hi-
vatástudata, erkölcsi tartása példaértékû még ma is. Üzenete van a

21. században is az egészségügyben dolgozók számára, mely a kö-
vetkezõ: „Törõdj az elesettekkel, légy következetes, ragaszkodj az
igazakhoz, lelkiismereted vezéreljen, a reménytelen helyzetekben
se veszítsd el józan ítélõképességedet.” Másfél évszázaddal halála
után példa számunkra Semmelweis, aki rendíthetetlenül harcolt az
igazáért, a megelõzés létjogosultságáért.”

Az ünnepség folytatásaként Dr. Nagy Lehel Csaba és polgár-
mesterünk a jubileumi dolgozókat köszöntötték. Törökné Sipos
Andrea és dr. Vámos Gábor 25 éves, Dombi Istvánné, Mészárosné
Szilágyi Mária és Török Károlyné 30 éves, s végül, de nem utolsó
sorban Hérics Józsefné 35 éves munkája elismeréseként vehetett át
egy-egy csokor virágot. Ezt követõen minden jelenlévõ egészség-
ügyi dolgozónak virággal kedveskedtek, s állófogadás keretében,
kellemes hangulatban fogyasztották el az ízletes vacsorát. T. S.

„Anyának lenni oly csodálatos,
Csak ezt az érzést el ne rontsd!”

A festõk és a szobrászok az
anyaságot legtöbbször szoptató
nõ formájában mintázzák meg,
szimbolizálva azt az összetarto-
zást, amely a csecsemõnek az éle-
tet, az anyának a szülés fájdalma
után a békés beteljesülést jelenti.
A csecsemõ számára az anyatej
pótolhatatlan. Sok megfigyelés
bizonyítja, hogy az anyatejjel táp-
lált csecsemõk testi fejlõdése
egyenletesebb, mint a mestersé-
gesen tápláltaké, értelmi és érzel-
mi fejlõdésük kiegyensúlyozot-
tabb, ritkábban betegszenek meg,
mert ellenálló képességük na-
gyobb, s ha megbetegszenek, be-
tegségüket könnyebben átvésze-
lik.

1991-ben több kormány és
nemzetközi szervezet részvételé-
vel megtartott WHO-Unicef érte-
kezlet fogadott el nyilatkozatot,
hogy szorgalmazzák: az anyák a
születést követõ 4-6 hónapban ki-
zárólag szoptatással táplálják
csecsemõiket. Errõl emlékezik
meg a világnap , illetve világhét.

Bábolnán, már hagyománnyá
vált, hogy Anyatejes Világnapi
megemlékezésre hívjuk a azokat
az édesanyákat, akik legalább 6

hónapos korukig szoptatták gyer-
mekeiket. Többen már nem elõ-
ször jöttek el, hiszen nem az elsõ
gyermeküket táplálják anyatejjel. 

Az idei évben 2009. augusztus
05-én 17 órakor tartottuk ünnep-
ségünket a gyermekorvosi rende-
lõ várótermében, ahova 25 anyu-
kát hívtunk meg. A meghívottak a
hatalmas felhõszakadás ellenére
szép számban eljöttek csecsemõ-
ikkel, néhány apuka, testvér,
nagyszülõ is elkísérte õket. Az

ünnepséget dr. Horváth Klára
polgármester asszony is megtisz-
telte jelenlétével.

Hérics Józsefné védõnõ üdvö-
zölt mindenkit , majd méltatta az
anyatejes táplálást. Dr. Kiss Kata-
lin házi gyermekorvos is köszön-
tötte a vendégeket, s ezután gyõri
középiskolások verses-zenés mû-
sora következett.

Az ünnepeltek ajándékozása
sem maradhatott el, az anyukák 1
szál rózsát, emléklapot, gyerme-

keik homokozó játékot, naper-
nyõt, néhány apróságot kaptak
ajándékba.

A program vendéglátással
folytatódott, amit szponzorok se-
gítségével tudtunk biztosítani. Az
ünnepélyesen megterített aszta-
lokon édes és sós fornetti, gyü-
mölcs, ropi, üdítõ várta a résztve-
võket.

Amíg a szülõk kötetlenül be-
szélgettek egymással, az aprósá-
gok is jól érezték magukat, barát-
koztak egymással és diadalmasan
kaparintották meg a díszítésre
használt lufikat.

Sok mosolygós arcot vonzott
az anyatejes babáinkról készült
tabló is.

Úgy érezzük, az idei ünnepsé-
günk is elérte célját, sikerült a
Szoptatási Világnapra felhívni a
figyelmet, még nagyobb hang-
súlyt adni az anyatejes táplálás je-
lentõségének, tudva azt, hogy az
anyatej egy jobb egészségesebb
élet belépõje lehet.

Köszönjük támogatóink segítsé-
gét: Polgármesteri Hivatal, Reál
Élelmiszer, 139 sz. bolt, Fõnix vi-
rágbolt, Kiss András, Pál és Hor-
váth Bt., Nagy Károly és közmunká-
sai, Nestlé Kft, Numil Kft.

Kuti Erika

14. oldal 2009. augusztus-szeptember

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Egészségügyi  dolgozók  köszöntése

TTeerrmméésszzeetteesseenn  ……  aannyyaatteejjjjeell!!!!!!
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Még alig búcsúztattuk el vég-
zõs tanulóinkat és máris új tan-
évet köszönthettünk szeptember
elsején. 

A 2009/ 2010-es oktatási évet
16 tanulócsoportban 7 alsós és 9
felsõs osztállyal  296 tanulóval
kezdtük meg. 

Két új kollégát köszönthetünk
nevelõtestületünkben, Kozma
Péter és Illyés Rita személyében.
Kozma Péter földrajz- környezet-
védelem szakos, míg Illyés Rita,
(már tanított iskolánkban) ének-
zene szakos pedagógus.

Az idei tanévben is két elsõ
osztályt indítottunk. A hagyomá-
nyos osztály vezetõje: Vasné Hun
Judit, míg az iskolaotthonos osz-
tályban Patakiné Rezsek Gabriel-
la osztályfõnök és Mátyás Anikó
osztálytanító  foglalkozik a gyere-
kekkel. Az alsós osztályok mellett
két napközis csoport mûködik.

A felsõ tagozatba lépõ 5.a osz-
tályfõnöke Lányi Szilvia tanárnõ,
míg az 5. b osztályé Tóth
Zoltánné tanárnõ lett.

Az SNI-s tanulók fejlesztését
Szabacsiné Szõke Edit és Bors
Erika fejlesztõ pedagógus látja
el.. A logopédiát és gyógytestn-
evelést kistérségi szolgáltatás ke-
retében biztosítjuk tanulóink szá-
mára.

A 3. és 5. osztályban matemati-
ka és magyar tantárgyból képes-
ség szerinti csoportban oktatjuk a
tanulókat. A csoportbeosztás
szintfelmérés alapján történik.
Így alakítottuk ki a 3. osztályos
nyelvi csoportokat is. Itt egy an-
gol és egy német csoport indult.

Az idei tanévben vezetjük be a
kompetencia alapú oktatást, mely
elõször a matematika és magyar
tantárgyakat érinti az 1. és 5. osz-
tályokban, valamint az angol
nyelvet 3. osztályban. 

A kompetencia alapú oktatás a
képességek fejlesztését jelenti.
Ennek finanszírozása nyertes pá-
lyázatból történik, melyet az ön-
kormányzat nyert el. Az idei tan-
évben is biztosítjuk diákjaink szá-
mára, hogy megfelelõ felkészült-
séggel szerepeljenek a versenye-
ken, ezért érdeklõdésüknek meg-
felelõ szakköröket szervezünk.

Az alsó tagozatosok számára
matematika és magyar szakköri
foglalkozást, míg  a 7. és 8. osztá-
lyosok számára matematikából és
magyarból elõkészítõt szerve-
zünk, a rajz, foci, sakk és tömeg-
sport foglalkozásokat minden
korosztály látogathatja.

Az önkormányzat által benyúj-
tott nyertes pályázat iskolánk
korszerûsítését, felújítását teszi
lehetõvé. A régi iskola épülete
teljes felújításra kerül és négy új
tanteremmel bõvül. Itt kapnak
helyet a nyelvi laborok, és egy

speciálisan médiaoktatásra fel-
szerelt tanterem is. Az új épület-
ben multifunkcionális mûvészeti
tanterem kerül kialakításra. Bí-
zunk benne, hogy az év közbeni
apró kellemetlenségekért kárpó-
tol bennünket az új médiaterem,
nyelvi laborok és a mûvészeti te-
rem.

Pedagógiai munkánk központi
feladata az oktatás mellett to-
vábbra is a nevelés. Sajnos a tanu-
lók neveltségi szintje egyre ala-
csonyabb, hisz a szülõknek egyre
kevesebb ideje jut a gyerekekre.
Pedagógusaink mindent megtesz-
nek azért, hogy tanulóink sikere-
sek legyenek, de ehhez a szülõk
támogatására is szükség van.
Csak ott érhetünk el jelentõs
eredményt, ahol pedagógus, szü-
lõ és gyermek együttmunkálko-
dik. Ehhez kívánok magunknak
együttmûködõ szülõket, gyerme-
keket.

Megkezdõdött a 2009/2010-es tanév

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársai a Magyar Élelmiszer-
bank felajánlásával 2009. június 30-tól augusztus 07-ig ismételten élelmiszer-
csomagot osztottak az arra rászoruló bábolnai lakosok részére. 

A segélyezettek körét, az EU határozza meg.
Kiosztásra került 1600 kg liszt, 300 kg zsemlemorzsa, 300 kg tarhonya,

151,2 kg sajtos ízesítésû keksz, valamint 450 kg porcukor és 250 kg instant so-
vány tejpor. 

Településünkön összesen 326 fõ, azaz 157 fõ kisnyugdíjas, 19 fõ hátrányos
szociális helyzetû gyermek, továbbá 150 fõ létminimum közelében élõ része-
sült az adományból.

Farkas Nikoletta  családgondozó

TISZTELT
BÁBOLNAI
LAKOSOK!

Ezúton értesítjük önöket, hogy a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat szeptember 1-jétõl új
helyre költözött.
Címünk: Bábolna, Zrínyi utca
15., ahol a következõ idõpontok-
ban várjuk Önöket:
Hétfõ: 8-17 óráig
Kedd: 13-15 óráig
Szerda: 8-15 óráig
Csütörtök: 13-15 óráig
Péntek: 8-12 óráig

EEllaaddóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  llaakkáássookk  BBáábboollnnáánn!!
Bábolnán önkormányzati tulajdonban lévõ Ady Endre utcában található
104104 m2-es családi ház, melléképülettel, 727727 m2-es telken eladó.
Érdeklõdni: 30/986-8287

Bábolnán önkormányzati tulajdonban lévõ Mérleg utcában található 64
m2-es családi ház, melléképülettel 938 m2-es telken eladó.
Érdeklõdni: 30/986-8287
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

SZEPTEMBER 13. –  Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER 20. –  Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER 27. –  Vasárnap 11 óra

OKTÓBER   4 –  Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 11. –  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

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

2009. SZEPTEMBER HÓNAPBAN
6-án vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 23. vasárnap
13-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

- Évközi 24. vasárnap
13-án vasárnap 16.00 órától ökumenikus szentmise
20-án vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 25. vasárnap
27-én vasárnap 10.15 órakor szentmise

- Évközi 26. vasárnap

OKTÓBER
04-én vasárnap 10.15 órakor szentmise 

- Évközi 27. 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.

Gyülekezetlátogatás
Bábolnán

Július hó utolsó szombatján a bábolnai református gyülekezetbe is el-
látogatott a Dunántúli Református Egyházkerület vezetetése. 2009. janu-
árjától új püspök, fõjegyzõ és püspöki fõtanácsos szolgál a Dunántúl terü-
letén. Ezen a látogatáson mindhárman eljöttek kicsiny gyülekezetünkbe.
Steinbach József püspök, Köntös László fõjegyzõ és Bellai Zoltán püspö-
ki fõtanácsos is tiszteletét tette nálunk. A látogatás célja az volt, hogy sze-
mélyesen mérjék fel gyülekezeteink állapotát, tájékozódjanak lehetõsége-
inkrõl, eredményeinkrõl és hiányosságainkról. A jelenlegi egyházi vezetés
célul tûzte maga elé, hogy segíti az olyan gyülekezeteket, mint a bábolnai
is, ahol a 2001-es népszámlálás adatai szerint sok református él, mégis a
gyülekezet kicsi. A segítség célja, hogy a gyülekezetek megtalálják azokat,
akik reformátusnak mondják magukat az adott településen, de az egyház-
községhez nem kötõdnek. Igaz, hogy a kerületi vezetés nagyobb léptékkel
szemléli a fennálló helyzetet, hiszen egy egész egyházkerület igazgatása
átfogóbb látásmódot kíván, de jó volt látni és hallani, hogy céljaik azono-
sak gyülekezetünk saját céljaival, és megértik problémáinkat. Köszönjük
Bábolna város vezetésének, különösen dr. Horváth Klára polgármester-
asszonynak, hogy jelenlétével megtisztelte ezt az alkalmat és közösen
gondolkodhattunk el a bábolnai reformátusság jövõjérõl. Köszönjük to-
vábbá a Rákóczi Szövetség képviselõinek részvételét és érdeklõdését, vala-
mint a bábolnai gyülekezet megjelent tagjainak, hogy erejükbõl és idejük-
bõl ismét áldoztak a gyülekezet életére.

Molnár-Varga Péter

Katolikus  ünnepségek  Bábolnán  a  Nepomuki
Szent  János  katolikus  templomban

Hála Istennek a  katolikus templomban augusztus hónapban a
szentmiséket még ünnepélyesebbé varázsoltuk, sok-sok eseménysoro-
zattal.

15-én szombaton Nagyboldogasszony napján is ünnepi szentmise
volt, 16-án  vasárnap, a szentmisén Varga Imre plébánosunk adott há-
lát l0 éves ácsi, bábolnai, csémi papi szolgálataiért, természetesen mi
hívõk is köszönettel tartozunk neki, és még sok évet kívánunk az egy-
házi közösségeinkben részérõl.

20-án Szent István király ünnepén a templomunk szintén virágba
öltözött, de az emberi szívek is. Az ünnepi szentmise természetesen
Szent István életútjáról, tetteirõl, nagy-nagy cselekedeteirõl szólt.
Majd a kenyérszentelés is az ünnepi mise jelentõs része volt, amibõl
mindenki mise után magához vette a szentelt kenyeret.

Az ünnepség hangulatát növelte a mise után kezdõzõ hangverseny,
ahol az almásfüzitõi és az ácsi önkormányzat  kórusa adott elõ meg-
ható kórusmûveket, fõleg Kodály Zoltántól, nagyon meghatotta a kö-
zönséget : Bárdos Lajos írt kórusmûvet Berzsenyi Dániel szövegére:
„Nemzeti fény” címû mûve, amely a magyarság egységét sürgeti. Kö-
szönet Horváth Ivánnénak, Rozikának, aki a kórust vezeti. Egyben a
kórus  idén ünnepli 35. együtt töltött évét.

A kórus tagjai egyházi ünnepeken, népünnepeken is fellépnek.
Köszönet mindenkinek, akik által  tényleg meghitt, lélekemelõ volt

az augusztus 20-i ünnep.
A szervezésért,  a takarításért, templomtér rendbetételéért , a kórus

meghívásáért.
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VÉRADÁS
Gyér részvétellel, amolyan tipikus nyári véradást bonyolítot-

tak le július 6-án a Szabadidõközpontban. Morovicz Józsefné, a
Vöröskereszt helyi szervezetének titkára, a véradások állandó
szervezõje televíziónk számára elmondta: ez alkalommal 45 fõ
adott vért. Négy jelentkezõt az orvos elutasított, mert magas
volt a vérnyomásuk, illetve egy jelentkezõnél vérszegénységet
állapított meg. 

A legutóbbi, márciusi akció során rendkívül bizakodó volt
Moroviczné Erzsike, aki a helyi véradások fáradhatatlan szerve-
zõje. Akkor közel 70 fõ adott vért, közülük 4 elsõ véradó volt.
Most sajnos sokkal kevesebben jöttek el, ami betudható a nyá-
ri szabadságolásoknak, illetve a nagy melegnek.

Pedig égetõ szükség van vérre. Akár bonyolult mûtétek, akár
sürgõsségi beavatkozások kapcsán, de sok olyan gyógyszerké-
szítmény is létezik, melynek elengedhetetlen összetevõje a vér-
adók által adott vér.

Bábolnán a Tatabányai Vérellátó Központ munkatársai ve-
szik le a vért, melynek elõzményeként orvos vizsgálja a jelent-
kezõk egészségi állapotát. Minden egyes vérmintát szigorú el-
lenõrzésnek vetnek alá, és csak ezután kerülhet tárolásra, fel-
használásra.

A titkárasszony-
tól kapott informá-
ciók szerint a követ-
kezõ véradásra vár-
hatóan december
elején kerül sor,
melyrõl a szervezõk
idõben értesítik a la-
kosságot.

2009. augusztus-szeptember 17. oldal

Kedves Nagymamák és Nagypapák!
Hallották már a következõt az unokától? „Odaültem a gép elé, megnyitottam az abla-

kot, rákattintottam az egérrel, elküldtem egy emailt, megnéztem a kedvenc ze-
nészem blogját.”

És értette?? Mert ha igen, akkor Ön egy mai kor vívmányaival haladó nagy-
szülõ. De ha nem, mi segíthetünk abban, hogy megértse ezt a titokzatos nyel-
vet.

2009.  szeptemberétõl  az  Idõsek  Klubjában  (Arany  J.  u.  4.)  megismerkedhet
a  számítógéppel, persze csak olyan szinten, hogy értse az unoka beszédét, tud-
ja, hogy hol kell bekapcsolni, és hogy az egér nem az, amivel a macska is jólla-
kik. 

Ha szeretné, egyéni  foglalkozás  keretében,  teljesen  díjmentesen, hétköznap
délelõttönként az Önnel egyeztetett idõpontban megtanulhatja a számítógép
használat fortélyait. 

Csak annyit kell tennie, hogy telefonon (368-587) vagy személyesen megke-
resi kollégáimat, idõpontot egyeztet, és már kezdõdhet is a tanulás. 

Minden  kedves  érdeklõdõt  szeretettel  várunk!
Berkesné  Szûcs  Ágnes  intézményvezetõ

A LONDON TEA Nyelviskola
(Reg. sz.: 00446-2009)
szeptembertõl

angol és német nyelvtanfolyamokat
indít Bábolnán

– kiscsoportos nyelvoktatás
– gyerekeknek (2. osztályos kortól), 

felnõtteknek
– nyelvvizsgára felkészítés

Jelentkezés: Kõrösné Gintli Virág Tel.: 06-20/9437-555
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Az idei évben, augusztus 20-a délelõttjén a bábolnai
Nepomuki Szent János katolikus templomban Varga Imre plé-
bános úr megáldotta az új kenyeret, s ezt követõen ünnepi
szentmisét celebrált. Az új kenyér megszegését és szétosztását
követõen az Almásfüzitõi – és Ácsi Vegyeskar közös hangver-
senyét hallgathatták meg a jelenlévõk. Mûsoruk keretében
egyházi és népi énekek, valamint jól ismert kórusmûvek
csendültek fel a templom falai között. Az elõadók meglepetés-
sel is készültek. A program elõtt az egyik dal szövegét minden-
ki megkapta, s Horváth Istvánné karnagy közös éneklésre
buzdította a közönséget. A koncertet követõen minden jelen-
lévõ egy szép élménnyel térhetett haza. A kórustagok és veze-
tõjük a következõ szavakkal búcsúztak: „Élmény volt itt szere-
pelni, látni a mosolygó arcokat és tekinteteket. Reméljük,
még lesz alkalmunk Bábolnán elõadást tartani.” Bízunk ab-
ban, hogy így lesz, s minél többen meghallgatják õket. T.  S.      

AUGUSZTUS  20.  -  BÁBOLNÁN
Szent  István  ünnepén

a  katolikus  templomban

Hosszú évek után elõször rendezett Ölbõn a hor-
gászegyesület augusztus 20-án is horgászversenyt. A
május 1-jei kissé gyér részvételt követõen az au-
gusztus 20-i hosszú hétvége is kevés pecást csalt ki
a tópartra, mindössze 33 horgász nevezett a meg-
mérettetésre. Pedig szinte minden ideálisan ala-
kult: a néhány nappal korábbi haltelepítésnek kö-
szönhetõen több mázsányi zsákmány, és kitûnõ
idõjárás várta a résztvevõket. 

Amint azt lapunk számára Prostek Imre, az Öl-
bõ-tavi Horgászegyesület alelnöke elmondta, na-
gyon jó minõségû, mintegy tizenhárom mázsa pon-
tyot telepítettek a tóba. Késõbb, úgy október tájékán
amurt is hoznak, mellyel változatossá szeretnék
tenni a halállományt.

A verseny lebonyolításában, szabályzatában új
rendszert vezettek be ez évtõl – tudtuk meg alelnök

úrtól. Eszerint érvényes napi-
jeggyel rendelkezõ, „kívülál-
ló” horgászok is részt vehet-
tek a versenyen, amennyiben
megfizették a napijegy árát és
az 1.500 Ft-os nevezési díjat.
Ezen kívül számos, szigorú
rendelkezés vonatkozott a
versenyzõkre. Egy bottal,
azon két horoggal lehetett
horgászni. Minden megfogott
halat a mérlegelõknél kellett
jegyeztetni, melyeket súly és
darabszám alapján értékel-
tek. A kifogott nemes-halak-
ból egyet tarthattak meg, ezt a
fogási naplóban kellett rögzíteni.

A verseny résztvevõi igazán nem panaszkodhat-
tak. Huszonöt darab ponty akadt horogra közel het-
ven kilogramm súlyban. Az elsõ helyezett Czanek
János valószínûleg megdöntötte minden idõk ölbõi
versenyrekordját: 20,5 kg – 8 db – pontyot fogott ki
a tóból. A gyõztes igazi sporthorgász. Azt vallja, hogy
nem a halak mennyiségéért szeret pecázni, hanem

a horgászat öröméért, azokért a pillanatokért, ami-
kor a hal horogra akad és ahogy partra kerül. Leg-
több esetben – mint például ezen a versenyen is –
visszadobja zsákmányát a vízbe.

A második helyet Istenes Bence szerezte meg
6,45 kg-mal, a képzeletbeli dobogó harmadik foká-
ra pedig Szeleczkei Ferenc állhatott fel 5,2 kg kifo-
gott hallal.

Ha  egy  nappal  késõbb  fogja  Németh  László  a
képünkön  látható  8,5  kg  súlyú  süllõt,  bizonyára
dobogós  helyen  végez  az  augusztus  20-ii  horgász-
versenyen.  Ritkaságnak  számít  az  ilyen  szép
rablóhal  Ölbõn,  ezúttal  a  horgász  tapasztalat  és
szerencséje  segítette  ki  a  tóból  ezt  a  kapitális
példányt.

HORGÁSZVERSENY – A GYÕZTES REKORDOT DÖNTÖTT



A fõzõverseny kellemes hagyományát még négy
évvel ezelõtt Slánicz Béla, a sörözõ elõzõ tulajdono-
sa indította útjára. A cél bizonyára az volt, hogy egy
kellemes nyári napon családok, baráti társaságok
tölthessék el szabadidejüket oly módon, hogy hó-
dolhassanak a bográcsban való fõzés, az evés-ivás
kultúrált élvezetének. 

Ezt a szép hagyományt a hely új tulajdonosa,
Pábli Zsolt is örömmel folytatta. Augusztus 20-a
napsütötte délutánján hat csapat serénykedett a sö-
rözõ udvarán, hogy a legfinomabb kakas-, illetve
marhapörköltet fõzzék meg bográcsban.

A résztvevõk számára a szervezõ biztosította a
legfontosabb alapanyagokat: a húst, a fûszereket, a
hagymát, sõt, még két hordó sört is csapra vert,
hogy a tikkasztó melegben, a tûz mellett serényke-
dõ szakácsok és segítõik ne szomjazzanak. A bográ-

csokban már rotyogott a pörkölt, melyet ki-ki a sa-
ját és barátai szája íze szerint ízesített. Természete-
sen egyik csapat sem árulta el „szigorúan titkos”
saját fûszerkeveréke receptjét, mely igazán egyénivé
és ízletessé tette a bográcsok tartalmát. 

Ez alkalommal egy csapat fõzött kakas-pörköl-
tet, melybe belekerült – ízesítés céljából – a fej is,
és kuriózumként az ínyencek számára a kakas he-
réje is, mely mint tudjuk, bábolnai specialitás. A
többiek marhapörköltet készítettek combból, vagy
lábszárból, mely hagyományos ételnek számít ha-
zánkban.

Miután az összes pörkölt puhára fõtt, a szerve-
zõk úgy gondolták, mégsem tesznek különbséget az
egyes étkek között, így az eredményhirdetés során
minden csapat egyformán részesült a díjakból.

2009. augusztus-szeptember 19. oldal
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A  Bábolna  Nemzeti  Ménesbirtok  Kft.  Arborétumában  íjászversennyel  egybekötött  családi  napot  rendeztek  augusztus  20-áán.  Minden  korosztály  remekül  szórakozhatott.
Elsõsorban  az  õsi  magyar  kultúra  megismertetésére,  bemutatására  fektették  a  hangsúlyt.  Az  új  kenyér  ünnepén  a  hagyományos  kenyérszegés  sem  maradhatott  el.

AUGUSZTUS  20.  -  BÁBOLNÁN

HAGYOMÁNYÕRZÕ FÕZÕVERSENY A BÁSTYA SÖRÖZÕBEN
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A Kisbábolna Lovas Klub színes, változatos programokkal várta az érdeklõdõket augusztus
20-án. Természetesen minden a lovak és lovaglás körül forgott, de láthattak itt veterán autót,
részt vehettek fõzõversenyen, és népmûvészeti vásárban múlathatták idejüket a látogatók.

AUGUSZTUS 20. - BÁBOLNÁN

Az utolsó mohikán Barbie-k Fiatal lány öreg autóval

Indiánlány Jelmezes díjlovagló verseny Magas a kõfal

Nehéz célba találni Pályaavató díjugrató verseny Slalom

Sok érdeklõdõ kilátogatott Vásár és fõzõverseny Westernbemutató
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Augusztus 9-én a kisbábolnai díj-
lovas csapat a Mosonmagyaróvár-
hoz közeli Halásziban versenyzett. 

A négy lány (Lengyel Anna, Nyéki
Anna, Suhayda Anna, Suhayda Vio-
la) szorgalmasan edzett egész nyá-
ron az edzõ, Jakus Zsófia irányításá-
val. A verseny elõtti nap lázas mun-
kával telt: a lovakat le kellett lova-
golni, sörényüket befonni, a lószer-
számokat alaposan meg kellett tisz-
títani. Természetesen, a versenyzõk
öltözékének is makulátlannak kel-
lett lennie.

Korai kelés után a lovakat, Ró-
zsaszálat és Szivárványt felvezettük
a lószállítóra, majd elindultunk.
Halásziba érve hamar megtaláltuk a
Babos majort. A Duna mellett elte-
rülõ 40 hektáros birtokon akkor
már lázas készülõdés folyt. A neve-
zéskor derült ki, hogy a lányoknak
elég népes mezõnyben kell helytáll-
niuk: minden versenyszámban kb.
20 nevezõ volt. Az utazás ellenére a
lovak nyugodtak voltak. Sajnos, az
idõjárás nem volt kegyes hozzánk:
mire az elsõ versenyszám elkezdõ-

dött, a reggeli felhõs idõt egész na-
pos esõzés váltotta fel. Ennek elle-
nére, a futószáras ülés-szépségver-
senyen - húsznál több versenyzõ
közül - Suhayda Viola 2. helyezést
ért el. A szabadszáras díjlovas ver-
senyre két korosztályban nevezhet-
tek az indulók. Az 1. kategóriát (4-
13 éves) kiemelkedõ pontszámmal
Lengyel Anna nyerte, Nyéki Anna 2.
helyezett lett, Suhayda Viola (élete
elsõ szabadszáras versenyén) a kö-
zépmezõnyben végzett. A 2. kategó-
ria (14-20 éves) versenyszámát,

szintén magasan kiemelkedõ pont-
számmal, Suhayda Anna nyerte
meg. A nap folyamán kapott összes
pontszámot összevetve, a kisbábol-
nai díjlovas csapat volt az abszolút
gyõztes.

Késõ délután, többszörösen bõ-
rig ázva, de rendkívül boldogan in-
dultunk haza.

Gratulálunk a lányoknak!

Köszönjük  Jakus  Zsófia  ered-
ményes  edzõi  munkáját  és  a
Kisbábolna  Lovas  Klub  támogatá-
sát!

S.M.

DÍJLOVAS SIKER HALÁSZIBAN

KKIISSBBÁÁBBOOLLNNAA  LLKK  ÉÉSS  AA  BBÁÁBBOOLLNNAA  SSEE  LLOOVVAASSAAIINNAAKK  JJÚÚLLIIUUSSII  EERREEDDMMÉÉNNYYEEII::
DÍJUGRATÁS:
HHeellyysszzíínn IIddõõppoonntt VVeerrsseennyyzzõõ LLóó  nneevvee KKaatteeggóórriiaa HHiibbaappoonntt HHeellyyeezzééss
Vértesszõlõs 2009.07.18 Budai Andrea Aquincum Kezdõ lovasok 8 10
Vértesszõlõs 2009.07.18 Budai Andrea Aquincum Kezdõ lovak 0 2
Vértesszõlõs 2009.07.18 Kiss Zsófia Géniusz B/1 Nyitott 0 1
Dunakiliti 2009.07.25-26 Budai Andrea Contiki Kezdõ lovasok 0 2
Dunakiliti 2009.07.25-26 Budai Andrea Contiki B/1 Nyitott 0 1
Dunakiliti 2009.07.25-26 Tornyos Fanni Színész Kezdõ lovasok 0 2
Dunakiliti 2009.07.25-26 Tornyos Fanni Színész Kezdõ lovasok 4 1
Dunakiliti 2009.07.25-26 Tornyos Fanni Színész B/1 Nyitott 0 1
Dunakiliti 2009.07.25-26 Tornyos Fanni Színész B/1 Nyitott 0 1
Dunakiliti 2009.07.25-26 Fábián Dóra precious Kezdõ lovasok 4 11
Dunakiliti 2009.07.25-26 Szedlacsek Dóra Precious Kezdõ lovak 0 5
Gönyü 2009.07.24 Tornyos Fanni Színész Kezdõ lovasok 4 6
Gönyü 2009.07.24 Tornyos Fanni Színész B/1 Nyitott 1 20
Gönyü 2009.07.24 Gerber Attila Sportina Lord Byron B/1 Nyitott 0 1
Gönyü 2009.07.24 Gerber Attila Sportina Lord Byron B/2 Nyitott 0 4
Gönyü 2009.07.24 Kiss Zsófia Géniusz B/1 Nyitott 0 1
Kunos Lovarda 2009.07.10-12 Bali Bogáta Zenta 6 éves lovak 0 6
Kunos Lovarda 2009.07.10-12 Gerber Attila Baccardi B/1 Nyitott 0 7
Kunos Lovarda 2009.07.10-12 Gerber Attila Baccardi Kezdõ lovak 0 6
Simonpuszta 2009.07.18 Gerber Attila Sportina Lord Byron B/2 Nyitott 8 13
Simonpuszta 2009.07.18 Gerber Attila Sportina Lord Byron Aranyos Kupa 0 5
Simonpuszta 2009.07.18 Gerber Attila Baccardi Kezdõ lovak 0 2
Simonpuszta 2009.07.18 Bali Bogáta Gazal XIX-5 Kezdõ lovak 0 12

DÍJLOVAGLÁS:
Hidegség 2009.07.11-12 Jakus Zsófia Leen K. L3 57% 2

Budai Andrea

Szedlacsek Dóra

Jakus Zsófia

Szedlacsek Dóra

Lengyel Anna

Nyéki Anna

Suhayda Viola Suhayda Anna
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Elkezdõdött a megyei labdarú-
gó bajnokság õszi szezonja. A
BSE focistái az elsõ fordulóban
Tátra látogattak, akiket tavasz-
szal szintén idegenben 4 : 0 arány-
ban sikerült legyõzni. Ezúttal ki-
csit másként alakult a sorsunk.
Kapusaink, Herczig József sérü-
lése miatt, Bérczi Balázs pedig el-
tiltás miatt nem játszhatott. A há-
lóõri posztot Szabó Ricsi látta el,
aki – hibái ellenére – minden tõle
telhetõt megtett. A hazai csapat
vezetett 2 : 0-ra, így nekünk kel-
lett az eredmény után kapaszkod-
ni. Aztán egy cserét követõen a
szabadrúgásból a labda a frissen
beállt Márkus József felé szállt,
aki a hálóba továbbított. Egyenlí-
tõ gólunk is az õ nevéhez fûzõdik,
és ha a szerencse is mellénk sze-
gõdött volna, akár a végeredmény
is megváltozhatott volna. Így
azonban kénytelen volt együtte-
sünk beérni döntetlennel. Tát Se
– Bábolna SE 2 : 2 (ifi: 3 : 1)

Következõ vasárnap a Bajót
csapata látogatott Bábolnára. Õk
az elõzõ szezon bajnokesélyesei
voltak, de a végén kénytelenek
voltak beérni a harmadik hellyel.
Idehaza tavasszal bravúros 3 : 3-
mas döntetlent játszottunk velük.
A mostani bajnokságban már
nem ugyanaz az együttes állt ki,
mint korábban, mely az elsõ fél-

idõ játékán látszott is. A mieink
rohamoztak  rendületlenül, mely-
nek meg is lett az eredménye.
Látványos, stílusos, szép játékot
produkáltak focistáink az akció-
kat gólokkal megkoronázva. Már
2 : 0 volt az elõnyünk, mikor a
második félidõre elfáradtunk. Já-
tékosaink beálltak védekezni,
azzel magukra húzták ellenfelü-
ket. Ez a játék hamar megbosz-
szulta magát. Egyéni hibákból
sorra kaptuk a gólokat, az ellenfél
kiegyenlített, majd a vezetést is
megszerezte. A mérkõzés végére
õk is elfáradtak, és hiába kapott
erõre együttesünk, már nem sike-
rült újra visszafordítani az ered-
ményt. Bábolna SE – Bajót SE 2 :
3 (ifi: 0 : 2).

Ismét idegenbeli mérkõzés, az
Oroszlány volt az ellenfél. Ollé
István edzõ és a játékosok véle-
ménye szerint is itt látszott elõ-
ször, hogy összeállt a csapat. A
vereség ellenére is úgy véleked-
tek, nem sokon múlt hogy meg-
fogják az Oroszlányt. Oroszlányi
SzE – Bábolna SE 4 : 2 (ifi: 6 : 1).

A nyár folyamán nem sok sze-
mélyi változás történt a csapat
háza táján. Két játékos távozott:
Molnár Gábor és Borszuk Ádám,
viszont visszatért Dömötör József
és Pint Tamás, akik a támadó- és
szervezõjátékot hivatottak erõsí-

teni. Márkus Józsefnek új posztot
talált a támadósorban Ollé István
edzõ, mely igazoltan jó döntésnek
bizonyult: Márkus már öt gólt
szerzett, így támadósorunk leg-
eredményesebb tagja. Ráadásul
kitûnõ összhangot talált
Szedlacsek Sanyival és
Lanczendorfen Józseffel, így az
ifjabbik Ollé Istvánnal kiegészül-
ve hatékony támadósort alkothat-
nak. Pint Tamást is hátrébb vonta
az edzõ, az Oroszlány ellen már

amolyan védekezõ középpályást
játszott, ami jobban fekszik játék-
stílusának. Hamarosan újból pá-
lyára lép Horváth Miklós is. Talán
az õ játéka hiányzik leginkább,
mert jelenleg nincs más vérbeli
irányító az együttesben.

Gólokban tehát nincs hiány,
csatáraink eddig hat gólt szerez-
tek, talán a játék irányításának,
szervezésének helyreállításával
jönnek majd az eredmények is.

Hantos P.

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
- bátrabb támadójáték, a gyõzelmek még váratnak magukra

Szilágyi Ágnes, az amatõr- és tömegsport rendezvények
állandó szervezõje a tavalyi évhez hasonlóan idén is elkísér-
te ifjú focistáinkat a kaposvári tornára. Segített a felszerelés
mosásában, rendben tartásában felügyelte, ha kellett, ápol-
gatta a gyerekeket, és nem utolsó sorban csapataink elsõ
számú szurkolója volt. Mikor hazaértek, arra gondolt, sze-
retné még emlékezetesebbé tenni az ifjúság számára a tor-
nán való részvételt. Ezért olyan sportdélután szervezésén
gondolkodott, melyen egyaránt jól szórakozik kicsi nagy,
sportoló, szülõ, nagyszülõ. Gondolata sikeres valósággá vált,
amikor az augusztus 25-i napsütéses délutánon szinte meg-
telt a BSE sporttelepe, amolyan régivágású majálishangula-
tot idézve.

Remek kikapcsolódást nyújtott ez az estébe nyúló késõ
délután. A mûfüves pályán elõször a nagyobb gyerekek vív-
tak presztízscsatát – természetesen fociról van szó – a szülõk
csapatával, majd a kisebbek is összemérték erejüket a felnõt-
tekkel. Ezt követõen a BSE nõi kézilabdázói léptek pályára,

ellenfelük az edzésüket megszakító BSE felnõtt csapata volt.
Közben mindenki legnagyobb meglepetésére mozgó fagylal-
tos gurult motoros triciklijével a pályára. A hûvös édesség jól
esett a kimelegedett focistáknak. Lufi fújás, majd lekváros
lángos evés nyújtott szórakozást a legifjabbaknak, majd kö-
télhúzásban tehették próbára erejüket a vállalkozó kedvûek.

A sok mozgás után jólesett a közös vacsora, egy tál ízletes
csirkepörkölt. Közben kivetítõn egy kis visszapillantást nyúj-
tottak a szervezõk képekben a tavalyi és idei kaposvári foci-
tornáról. Ezt követõen a torna résztvevõi és támogatói kap-
tak elismerõ oklevelet, sõt, az edzõk által legjobbnak ítélt já-
tékosoknak különdíjakat is átadtak. Természetesen Szilágyi
Ági egy kis meglepetést is tartogatott a végére, mely egy fut-
ballpálya formájú tortában öltött testet. A labdarúgás szerel-
mesei késõ estig maradhattak, ugyanis lehetõségük nyílt a
Debrecen kupameccsét megnézni élõben a kivetítõnek kö-
szönhetõen.

H. P.

Családi sportdélután a focipályán

TEKE – a BSE az NB II
középcsoportjában folytatja

Mire lapunk megjelenik, a BSE tekézõi már túl vannak az NB II-es baj-
nokság elsõ fordulóján. Mérkõzésüket Székesfehérvárott, a KÖFÉM SC ott-
honában játsszák. 

A fiúk a nyár folyamán komolyan készültek az újabb bajnoki szezonra.
Eltökéltek, mindenképpen szeretnék bizonyítani, hogy nem véletlenül ke-
rültek erre a szintre, és talán többre is képesek a tavalyinál. Sajnos Morvai
Gábor abbahagyta a tekézést, mely bizonyára érzékenyen fogja érinteni a
csapatot, hiszen kitûnõ dobóról van szó. Jó hír, hogy Körmendi Imre fel-
épült hosszantartó sérülésébõl, és ismét az együttes rendelkezésére áll. 

A szakosztály vezetése a nyári idõszakban próbált mind ifjúsági, mind
pedig felnõtt játékost igazolni, de nem jártak sikerrel. Úgy gondolták min-
den áron nem kell igazolniuk, nem erõltetik a dolgot egyelõre.

Hamarosan, október 1-je és 4-e között a bábolnai tekepályán Nyerges
Béla emlékére – aki a bábolnai tekecsapat alapítója volt – egyéni és csa-
patversenyt szerveznek. Az emléktornán nõi és férfi kategóriákban ama-
tõr, valamint igazolt sportolók nevezését várják augusztus 20-ig. Neve-
zési díj: 1 000,- Ft/fõ. Nevezni a következõ címeken, telefonszámon le-
het: skubaistvan@gmail.com, lotti6405@gmail.com, 20/261-9661.
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Sportegyesületünk után-
pótláskorú labdarúgói - az
U16 és U14-es korosztály - jú-
lius közepén nagyszabású
nemzetközi labdarúgótornán
vettek részt Kaposvárott. Egy
évvel ezelõtt az U16-osok
Nagy László edzõ vezetésével
és ötlete nyomán már szere-
peltek ezen a rangos sportese-
ményen, melyen ez évben is
huszonhét ország utánpótlás
nevelõ egyesületei vettek
részt hét évestõl egészen 19
éves korig fiúk és lányok egy-
aránt. 

Fiatal labdarúgóink bõ ke-
rettel utaztak a helyszínre: az
U16-osok Csongrádi Péter
edzõ irányításával 13, az U14-
esek pedig Zsidi József edzõ
vezetése mellett 15 fõvel vág-
tak a küzdelmekbe. Nem volt
könnyû dolguk, hiszen ellen-
feleik mind magasabb osztály-

ban játszanak, általában profi
szinten tanulják a labdarú-
gást. Az egész mezõny talán
egyetlen amatõr egyesülete
volt a mienk, mégis fel tudták
venni a küzdelmet magasab-
ban képzett ellenfeleikkel.
Négy nap alatt korosztályon-
ként hat mérkõzést játszottak,
elõfordult, hogy egy nap alatt
két meccsük is volt. A gyere-
kek edzõi szerint talán a min-
den napi meccsek voltak leg-
inkább szokatlanok, no meg
persze a nagy hõség. Remekül
állták a sarat még akkor is,
mikor sok gólt kaptak. Nem
adták fel, újra és újra küzdöt-
tek egy-egy labdáért, egy jó
passzért, netán egy gólért.
Rengeteg tapasztalatra tettek
szert, kicsit tágabb lett szá-
mukra a világ, testközelbõl
szerezhettek benyomásokat a
külföldi és magasabb osztályú

labdarúgás világából. 16 éves
ifjaink legnagyobb élménye és
sikere az angol együttes elleni
döntetlen eredmény volt, me-
lyet igazi dicsõségként köny-
velhetnek el.

Az U16-os csapatunk ellen-
felei angol, francia, dán, hor-
vát együttesek és a Kaposvár
gárdája voltak, U14-eseink
pedig szlovák, orosz focisták-
kal, valamint a Kaposvár és az
MTK hasonló korú labdarú-
góival játszották mérkõzései-
ket.

A gyerekek élményekkel
telve érkeztek haza, rengeteg
tapasztalattal, új ismeretekkel
a tarsolyukban, melyeket a
bajnoki fordulókban igyekez-
nek majd hasznosítani.

U14-es korosztály:
Szilágyi Márk, Popovics,

György, Gyécsek Dániel, Var-
ga Aurél, Komora Péter, Koz-
ma Péter, Kiss Bence, Szíjj
Balázs, Sallai András, Kovács
Máté, Tóth Norbert, Mózer
Viktor, Tóth Dániel, Bednár
Dániel, Pásztor László.

U16-os korosztály:
Szepesi Gergely, Greiner

Márton, Zsidi Márk, Pálinkás
Patrik, Skuba Ákos, Riklik Ta-
más, Fábián Dávid, Róth Ist-
ván, Csatlós András, Vida Gá-
bor, Tóth Levente, Fekete
Csaba.
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