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AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

A sakkról feketén fehéren
Tudósításunk a 24. oldalon

Dörmi az óvodában

A REX Állatvédõ Egyesület kutyabemutatót szervezett óvodánkban
(Tudósítás a 16. oldalon.)

Gyárfás Endre:

Varjúfarsang-K
Kárkarnevál
Szól a Csóka:
-Varjú Vendel!
Holnap bál lesz,
ne feledd el!
Diszkógöncben
vagy frakkban,
légy ott, hiszen
farsang van;
fürge szárnyán
mókát szállít
január.
Ám a Varjú
ennyit mond csak:
-Kár, kár, kár.

Végül persze
elmegy Vendel,
polkázik a
verebekkel,
tangózik a
sirállyal,
mulattatja
vidám dal.
S mikor farsang
farkát húzza
február
így szól Vendel:
-Kár, hogy elmúlt,
kár, kár, kár!

IFJÚ TEKÉZÕNK
A GYÕRI VÁROSI DIÁKOLIMPIÁN
Képünkön a Diákolimpián szerepelt öt fiatal tekézõ:
Körmendi Imre, Burján Dávid, Németh Norbert, Jurics Gergõ,
Jurics Róbert
(Cikkünk a 22. oldalon.)
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Akinek fontos a magyar állampolgárság
Bensõséges, csendes, ámde jeles eseménynek adott otthont a Polgármesteri Hivatal díszterme január 21-én: állampolgársági eskütételre került sor. Sándor Árpád
azért jött, hogy dr. Horváth Klára polgármester és Csizmadiáné Valu Judit anyakönyvvezetõ jelenlétében esküt tegyen.

Sándor Árpád 2002-ben települt át Ukrajnából Magyarországra. Azóta Bábolnán
él, itt telepedett le, és itt szeretne továbbra
is élni, hiszen testvére, Farkas Károlyné is
itt lakik.
2008. szeptember 15-én nyújtotta be viszszahonosítási kérelmét, melyet a Magyar

Télen csak a természet alszik
A következõ sorokat akár tekinthetik programajánlónak is olvasóink. Mert bár sokan ismerik a
bábolnai arborétumot, annak téli
szépségeit csak azon kiválasztottak
csodálhatják meg, akik a szakadó
hóesésben is kimerészkednek oda.
A mínuszokért cserébe a növénykert páratlan látvánnyal ajándékozza meg az elszánt látogatókat.
A máskor madárcsicsergéstõl
hangos ösvények most hóval lepettek. A lombos fák csupaszon állnak,
közöttük üde színfoltot jelentenek
az örökzöldek. Mondhatnánk, hogy
csendes a táj, de ez nem lenne igaz.
Más évszakban nem hallható aprócska neszek, zörejek kelnek minden bokorból, az élet hallható jelei
szûrõdnek minden felõl. Persze,
nemcsak a rejtõzködõ létnek lehetünk tanúi ekkor. A park dolgozói
nagyon is éberek, hiszen a különle-

gességnek számító, itt bemutatott
õsmagyar állatfajták ellátása is napi
feladatot jelent. Aki épp etetés idején érkezik, az közvetlen közelrõl
csodálhatja meg a dámvadakat,
szarvasokat, racka juhokat, manga-

Köztársaság Elnöke elfogadott, és errõl
visszahonosítási okiratot állított ki. Sándor
Árpád a magyar állampolgárságot úgy kaphatta meg, ha lakóhelyének polgármestere,
dr. Horváth Klára elõtt az állampolgársági
esküt, fogadalmat letette.

lica sertéseket és az erdélyi kopasznyakú baromfikat.
Ott jártunkkor Lóth József arborétum vezetõ kalauzolt minket végig. Elmesélte, hogy a legkeményebb mínuszok idején csak a természet alszik téli álmot, az itt dolgozóknak nincs pihenés. Ugyan a
növényekkel kevesebb tennivalójuk
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akad, mint más évszakban, hiszen
csak a leszáradt és veszélyes ágakat
kell eltávolítani, de az emberhez
szoktatott állatok ellátása napi feladatot jelent.
– Bár az állataink ellátásához az
IKR Zrt. nagyban hozzájárul, a lakosságtól is szívesen fogadjuk a
zöldséghéjat, vagy a különbözõ
konyhai növényi maradékokat. –
mondja a fiatal vezetõ.
Talán az imént leírtak is elégnek
bizonyulnak ahhoz, hogy meggyõzzem Önöket arról, hogy érdemes
ilyenkor is kilátogatni a bábolnai
arborétumba. Ám, a legjobb végszót mégis az elkötelezett Lóth József adta, aki így summázta a beszélgetést: ,,Mindenkit csak bíztatni
tudok, hogy nézze meg a növénykertet. A természetszeretõ, a táj és
az itt bemutatott állatok szépségére
fogékony emberek már jól tudják,
hogy napról napra új arcát mutatja
a kert. Nekem, szakmabeliként
még ma is megunhatatlan…’’
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Sebességkorlátra figyelmeztetõ
berendezések elhelyezése Bábolnán
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(KHEM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a KHEM Útpénztár Elõirányzat finanszírozásában 2008. évben pályázatot hirdetett az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármûvek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására.
Bábolna Város Önkormányzata a közigazgatási területén
belül haladó két országos közút – Mészáros út és Ácsi út –
mellett három darab KRESZ jelzést felvillantó, sebességkorlátra figyelmeztetõ berendezés elhelyezésére nyújtotta
be pályázatát.
A megfelelõ pontokon elhelyezett berendezés figyelmezteti az elõírtnál nagyobb sebességgel közlekedõ gépjármûvek vezetõit a sebesség csökkentésére a felvillanó „LASSÍTS” felirattal, valamint a sebességhatárt jelzõ 50-es szám
villogásával.
A pályázat keretében pályázott összeg bruttó 4.497.322,forint volt, amelybõl a vállalt önrész összege 551.122,- forint
volt.
Pályázatunk pozitív elbírálása során a Mészáros út mellett
elhelyezendõ két berendezésre nyertünk támogatást. A berendezések 2009. év végén kihelyezésre kerültek.

Mészáros út felújítása
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Közép-dunántúli Régió
Regionális Operatív programjának keretében megvalósítandó projektje közt szerepelteti a Gyõr-Tata közút felújítását.
A projekteket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által vizsgált
útállapot, forgalmi paraméterek és a Regionális Fejlesztési
Ügynökségek térségfejlesztési szempontjai alapján választották ki. A felújításra kijelölt projekteket az adott régió Regionális Fejlesztési Tanácsa (RFT) rangsorolta és hagyta jóvá.
A ROP keretein belül a 4 és 5 számjegyû utak felújítására
2007-2013 között összesen 200 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2007-2008-as idõszakban több mint 1100 kilométernyi közút újul meg, 50 milliárd forint értékben.
Amint azt a lakosság is tapasztalta, a napokban megkezdõdtek Bábolnán a Mészáros úton a tervek elkészítéséhez
szükséges felmérési munkálatok. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. a tervezõket és kivitelezõket közbeszerzési
eljárás keretében választja ki. A tervek elkészítésére kiírt
közbeszerzési eljárást a Via Futura Kft. nyerte meg, amely
Kft. készíti a Gyõr-Tata összekötõ út 18+800-34+500 km
szelvények közötti szakaszának burkolat felújítási tervét.
Ennek keretében Bábolnán a település központján keresztül haladó út teljes hosszában felújításra kerül, mely projekt Nagyigmánd községtõl kezdõdik és Gyõr-MosonSopron megye határig tart.
A megvalósítás során a Mészáros út, és az ahhoz tartozó
mûtárgyak, útpadkák, hidak és átereszek kerülnek felújításra.
A 2010-es évben a mûszaki tervek elkészítése folyik, a kivitelezésre a 2011–es évben kerül sor.
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Tájékoztató a 2010. január 7-én és 2010. január 25-én tartott testületi ülésekrõl
2010. január 7.
Az új esztendõ elsõ hetében rendkívüli testületi üléssel kezdték meg
munkájukat Bábolna képviselõi,
amelyen összesen két napirendi pontot tárgyaltak.
Az elsõ napirendi pontban a 2010.
évre vonatkozó, a még el nem fogadott költségvetési rendelet tervezett
számadatai alapján a városvezetés a
már sikeresnek ítélt, korábban beadott pályázatokhoz szükséges önrészekrõl szavazott. A tavalyi évben benyújtott pályázatok közül pozitív elbírálásban részesült a kaszinó épületétõl Nagyigmánd közigazgatási határáig
tervezett kerékpárút - 22 millió 599
ezer forintos önrésszel - létesítésére
irányuló pályázati anyag, valamint az
Erzsébet és a Jókai utca - 34 millió
292 ezer forintos önrésszel - felújítására benyújtott projekt is. A Jókai és
az Erzsébet utcában felújításra kerülnek a járdák, valamint azok csapadékelvezetõ-rendszere is. Szintén ennek a projektnek a keretében gyalogátkelõhelyet fognak létesíteni a bábolnai óvoda és épületénél, ezen túl pedig a rendõrõrs épülete elõtti körforgalom helyén 2010. folyamán díszpark kialakítására kerül majd sor. A
képviselõ-testület mindkét projekt
megvalósítását támogatta. A közbeszerzési eljárás meghirdetésére hamarosan sor kerül.
Szintén az elsõ napirendi pontban
szavaztak arról is a képviselõk, hogy a
Dr. Köves János út ezen túl, mint közút szerepeljen a földhivatali ingatlannyilvántartásban.
A második napirendi pontban úgy
határoztak a képviselõ-testület tagjai,
hogy támogatják a Római Katolikus
Egyházközség pályázatát a város köz-

pontjában található római katolikus
templom felújítására. Bábolna Város
Önkormányzata korábban az üggyel
kapcsolatban felkereste dr. Pápai Lajos megyés püspököt, aki támogatásáról biztosította a városvezetést, viszont
arra kérte az önkormányzatot, hogy
elõlegezze meg a templom felújítási
munkálataihoz szükséges építési terv
összegét, amely nettó 880 ezer forintot tesz ki. Az önkormányzat úgy döntött, hogy megelõlegezi a tervezési
költséget, amely összeg a pályázat sikeressége esetén természetesen visszakerül a város kasszájába.
Nagy Attila István

2010. január 25.
2010. januárjának második rendkívüli testületi ülésének elsõ napirendi pontjában a Pénzügyi Bizottság új,
külsõ tagot választott Hajdú Tibor személyében. Az új tagválasztásra Hajdú
Tibor elõdje, Antos Csaba tragikus halála miatt került sor.
A második napirendi pontban a
Bábolnai Általános Iskola kérelmével
foglalkozott a képviselõ-testület. Mint
azt a település lakossága is tudja, az
általános iskola a 2008-2009-es tanévben úgynevezett iskolaotthonos oktatást vezetett be, amely rendkívül sikeresnek bizonyult, így a szülõk arra
kérték az iskolavezetést, hogy az említett iskolai szolgáltatás az elsõ két tanévet követõen a harmadik és negyedik
osztályban is folytatódjon. Az iskola
vezetése így azzal fordult az intézmény mûködését finanszírozó önkormányzathoz, hogy támogassa a szülõk
kérelmét, így kiterjesztve az iskolaotthonos tanítási formát a harmadik és
negyedik évfolyamra is. A bábolnai

képviselõk egyhangúan támogatták az
iskolaotthonos oktatási forma további
folytatását, annak költségvetési finanszírozását is biztosítva.
A harmadik napirendi pontban a
2010. évi Költségvetési Rendelet tárgyalásának elsõ fordulójára került sor.
Az idei esztendõben elõreláthatóan
746 millió 330 ezer forintból gazdálkodhat Bábolna önkormányzata,
amely összeg a tavalyi 635 millió 233
ezer forintnál ugyan jóval több, viszont azt érdemes leszögezni, hogy a
2010. évi költségvetési fõszámot körülbelül 122 millió forint pályázati
önrész is terheli. A költségvetés elsõ
fordulós tárgyalását a testület több
kérdés felvetése után elfogadta. A
2010. évi költségvetési rendeletet február 11-én véglegesíti a képviselõ-testület.
A negyedik napirendi pontban tájékoztató hangzott el a bábolnai önkormányzat vagyonkezelésében lévõ
földterületekkel kapcsolatban. Bábolna polgármestere az üggyel kapcsolatos vádakat hamisnak nevezte és feljelentést tett Budai Gyula ellen jó hírnév megsértéséért, valamint ismeretlen tettes ellen hamisítás vádjával.
Részletesen szó esett arról, hogy az
önkormányzat a saját tulajdonában,
valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. –tõl (MNV Zrt.) vagyonkezelésre átvett földterületekkel kapcsolatosan 2009. szeptember végén írt ki
pályázatot, amelyek között szerepelt a
fent említett 85 hektáros terület is. A
pályázatot az önkormányzat az országos hírekkel ellentétben azonban
nem haszonbérletre írta ki, így a döntést sohasem csak az ajánlatot tevõ által kínált bérleti összeg befolyásolta. A
pályázat kultúrállapotban - gyom- és

A 2010. január 25-én megtartott rendkívüli testületi
ülés napirendi pontjai között szerepelt MNV Zrt-tõl vagyonkezelésre átvett földek ügye témájában január 26án dr. Horváth Klára polgármester sajtótájékoztatót
tartott, melyen megjelentek a média képviselõi, többek
között Hír Tv, ECHO Tv, Népszabadság, 24 óra.
Dr. Horváth Klára részletesen tájékoztatta a média
képviselõit az ügyrõl, a 2009. szeptember 24-én megtartott testületi üléstõl napjainkig történt eseményekrõl.
Ismertette a január 25-én hozott határozatokat és betekintést nyújtott az ügyben keletkezett dokumentumokba is.
A sajtótájékoztató során kitért a személyét érintõ feljelentésre és hamis vádakra is, s elmondta a média képviselõinek, hogy Budai Gyulával szemben jó hírnév
megsértése címén nyújtott be keresetet, valamint kölcsönszerzõdés hamísítása végett ismeretlen tettes ellen
tett feljelentést.
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parlagfû mentes mûvelt állapot – tartásra irányult. A pályázatra beérkezett
ajánlatokról a bábolnai képviselõk
2009. október 29-én szavaztak testületi ülés keretében. Bábolna képviselõi ekkor egyhangúan szavazták meg
azt is, hogy a szóban forgó 85 hektáros földterületet az IKR Zrt-nek adják
bérbe. Az IKR Zrt. ajánlata volt összességében a legkedvezõbb – bérleti díj,
támogatások, helyi adó. A haszonbérleti szerzõdés azonban az önkormányzat és az MNV Zrt. között meglévõ megállapodás értelmében csak a
vagyonkezelõ nyilatkozatával léphet
életbe. Az MNV Zrt. nyilatkozata viszont csak január 21-én született
meg, amely szerint az IKR Zrt-vel kötendõ szerzõdés érvénytelen, hiszen a
Nemzeti Vagyonkezelõ visszamenõleges hatállyal megsemmisítette a Bábolna Város Önkormányzata és az
MNV Zrt. között 2006. február 15-én
megkötött alapszerzõdést. Az alapszerzõdés megkötése után 30 napon
belül Bábolna Város Polgármesteri
Hivatala nem jegyeztette be a földhasználati jogot a földhivatalban. Az
MNV Zrt. így az IKR Zrt-vel kötendõ
szerzõdést már meg sem vizsgálta,
hanem az eredeti állapot - vagyis a
2006. február 15-e elõtti állapot visszaállítására kötelezte a bábolnai
önkormányzatot.
A testület a napirendi pont kapcsán több döntést hozott:
- tudomásul vette az MNV Zrt. álláspontját
- érvénytelenné nyilvánította korábbi pályázati kiírását, az IKR Zrt-vel
megkötött együttmûködési megállapodása nem lép hatályba, s felkérte a
céget a mezei leltár elkészítésére
Nagy Attila István

2010. február

5. oldal

www.btv.hu

M IN D E N NAPI SZ E ME TÜ N K

– március 1-jétõl Bábolnán is szelektíven gyûjtjük a hulladékot
A környezetvédelem az emberi tevékenységek közül az a terület, amelynek
sikeressége az emberek és a különbözõ
szervek együttmûködése nélkül nem lehetséges. Kialakíthatnak bármilyen jól
megtervezett és jó helyen elhelyezett
szelektív gyûjtõket, ha a lakosság nem
hajlandó szelektíven gyûjteni, akkor
semmilyen hatás nem érhetõ el. A hulladékgyûjtés és a hulladékkezelés olyan

komplex tevékenység, amely a polgárok
környezettudatos magatartása nélkül
nem igazán hatékony.
Március 1-jétõl Bábolnán is jelentõs
változás következik be a hulladékgyûjtés
terén. Nemrégiben a gyõri KOMSZOL
Kft. munkatársai lecserélték a hulladékgyûjtõ edényeket. Egy helyett kettõben
gyûjthetjük a háztartásokban keletkezett hulladékokat elkülönítve azok típusa szerint.
Az új rendszer bevezetésével a lakosságot jó néhány változás érinti majd. A
lomtalanítás eddigi formájában megszüntetésre kerül, helyette a hulladékudvarokban lehet elhelyezni anyaguk
szerint különválogatva a hulladékokat,
természetesen díjmentesen. A bábolnai
hulladékudvart már elkezdték építeni
Bana és Bábolna között a szennyvíztelep
mögött, az egykori állati hulla lerakó helyén. A hulladékgyûjtõ udvarokban el-

helyezhetõ hulladékok: építési, bontási
törmelék, lom, elektronikai hulladék,
gumiabroncs, kertészeti nyesedék, mûanyag, üveg, fém, textil, valamint a háztartási veszélyes hulladékok közül izzó,
fénycsõ, akkumulátor, szárazelem, sütõolaj, festékes doboz, háztartási menynyiségben fûtõolaj.
Ami napi szinten a legnagyobb változást okozza, és a háztartásoktól a legna-

gyobb mértékû alkalmazkodást kívánja
majd, az a lebomló, azaz a biohulladék
háznál történõ szelektív gyûjtése. A barna fedeles kukába tegyék például a következõket: zöldség, gyümölcs, tojáshéj,
kávé, teazacc, hervadt virág, virágföld,
fahamu, toll, szõr, növényevõ kisállatok
ürüléke, csont, faforgács, fûrészpor,
avar, szalma, levágott fû, gyomok. Amit
a barna fedeles kukába nem szabad
tenni: Húst, folyadékot, csontot, macska- és kutyaürüléket. Hetente kerül elszállításra.
Szürke színû kukába tegyék a nem
komposztálható és újrahasznosításra is
alkalmatlan hulladékot. Ha Ön külön
gyûjti a háztartásában keletkezõ komposztálható hulladékot és a szelektíven
gyûjthetõ hulladékfajtákat, ez az edény
ritkábban fog megtelni. Ezért a szolgáltató a tapasztalatok függvényében kéthetente egy alkalommal szállítja el azt.

Mivel a szürke edény esetében a havi ürítések száma képezi a számlázás
alapját – erre szolgál a kukán elhelyezett elektronikus jeladó -, érdemes
minden lakosnak élni a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, valamint hulladékudvarok nyújtotta ingyenes lehetõséggel. Így a vegyes edénybe kerülõ hulladék mennyisége minimalizálható, költséget takaríthatnak meg a környezettudatos hulladékgyûjtéssel.
Bábolnán a hulladékudvaron kívül
úgynevezett hulladékgyûjtõ szigetek kialakítására is sor kerül. Ezek amolyan
mini hulladékudvarként funkcionálnak
és a kisebb mennyiségû, nem komposztálható, ám újrahasznosítható szemét
elhelyezésére szolgálnak. A négy mûanyag konténerben vegyes üveget, papírt, mûanyag palackot, valamint fémbõl készült csomagolóanyagokat lehet
elhelyezni. Ilyen szigetekbõl ötöt épít a
szolgáltató. A Kisfaludy lakótelep parkolójában, a sportcsarnoknál, a Széchenyi
lakótelepen, a Csekonics utca és névte-

len utca sarkán, és a Rózsaerdei út elején találhatnak majd hulladékgyûjtõ
szigeteket.
Mindennapi szemetünket is új helyre szállítják. A környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen 2009. július 15-én
éjfélkor bezárásra került a gyõri Pápai
úti hulladéklerakó, július 16-án pedig
próbaüzemi mûködésre megnyitották a
Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Központot, ahol a begyûjtött hulladékot szakszerûen és környezetbarát módon kezelhetik a továbbiakban.
Tehát az óra ketyeg, készülhetünk a
környezettudatos hulladékkezelésre. Az
idõpont 2010. március 1.
Esetleg felmerülõ kérdéseikkel bátran hívják a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálatát, de lapunkhoz is beküldhetik azokat a Bábolnai Televízió címére (2943 Bábolna, Jókai u. 12. e-m
mail: btv@babolna.hu

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT:

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tájékoztatója
a hulladékgyûjtési rendszer alakulásáról
2010. évben
Az új hulladékszállítással kapcsolatosan az elmúlt idõszak folyamán
szervezetünk kistérségi tájékoztatást tartott, melyen elhangzott, hogy a kétkannás gyûjtési rendszer beindítása vidéken 2010. március 1-jjétõl kezdõ dik kísérleti jelleggel 2010. december 31-iig terjedõ idõszakra, mely idõszak
gyûjtési tapasztalatai alapján történik 2011. január 1-jjétõl az új hulladékgyûjtési díj megállapítása.
A fenti idõszak alatt az edények ürítésekor az ürítést végzõ gépjármûre
szerelt berendezés regisztrálja az ürítést, így rendelkezni fogunk adatokkal
a települések által igénybevett ürítési gyakorisággal mindkét edény esetében.
A fentiek értelmében 2010. március 1-jjétõl a hulladékgyûjtés a kétkan nás gyûjtési móddal történik, a hulladékszállítás díjának számlázása vi szont változatlan marad.
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Eltelt az elsõ félév az általános iskolában
Január 15-én véget ért a 2009/2010es tanév elsõ féléve a Bábolnai Általános Iskolában. Január 21-én értesítettük a tanulókat és szüleiket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl.
Iskolánk tanulóinak létszáma 297
fõ. A 143 alsó tagozatos tanulónk szöveges értékelést kapott. A felsõ tagozaton 154 diákunk munkáját hagyományos módon, osztályzattal értékeltük. Iskolánkban 45 tanuló kitûnõ, 20
pedig jeles minõsítést kapott. Ez azt
jelenti, hogy a diákok mintegy negyede szorgalmasan tanul, lelkiismeretesen felkészül az órákra. Sajnos tizenhat tanulónak egy vagy több tantárgyból nem sikerült teljesíteni a minimális követelményszintet. Õk a második
félévben javíthatnak.
Ebben a tanévben is történt némi
változás a nevelõ-oktató munkánkban.
A két elsõ osztály közül az egyiket
most is iskolaotthonos formában mûködtetjük, a tavalyihoz hasonlóan jó
tapasztalatokkal.
Az új törvényi szabályozásnak megfelelõen a szakrendszerû oktatás mellett folytatjuk a nem szakrendszerû oktatást az 5-6. évfolyamon.
Ettõl a tanévtõl a 3. és az 5. évfolyamokon képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyakat, ezzel biztosítva tanulóink számára az egyéni képességek szerinti továbbhaladást.
Nevelõ-oktató munkánk színvonalát nagymértékben meghatározza a
TÁMOP 3.1.4. „A kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés – innovatív
intézményekben” címû pályázat. A pályázat lehetõséget ad a kompetencia
alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörû elterjesztéséhez.
A 2. félévtõl bevezettük a kompetencia alapú oktatást az 1. a és az 5. osztályokban magyarból és matematikából,
a 3. osztályban pedig idegen nyelvbõl.
Az 5. osztályban tantárgytömbösítéssel oktatjuk a szövegértés-szövegalkotás és matematika tantárgyakat. A
projektben résztvevõ pedagógusok
szakmai, módszertani továbbképzéseken vesznek részt. Folyamatosan dolgozunk a tanmenetek és a helyi pedagógiai programunk átdolgozásán.

Differenciált foglalkozások biztosításával felzárkóztató és fejlesztõ foglalkozásokat szervezünk, melynek célja a
tanulási nehézségekkel küzdõ vagy
hátrányos helyzetû tanulók segítése.
Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, az iskola jó hírének erõsítését. A
tanulók érdeklõdésének megfelelõen
szakköröket szerveztünk, ezzel segítjük a versenyeken induló tanulóink
felkészülését.
Az elmúlt idõszakban különféle tanulmányi versenyeken vettek részt diákjaink, büszkék vagyunk eredményeikre.
• A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján 5 csapat
szerepelt eredményesen. A 6. osztályosok csapata 1. helyezést ért el,
így bejutottak az országos döntõbe, ahol 27. helyezést ért el a csapat. Csapattagok: Bakulár Márk,
Kráz Barnabás, Patkó Eszter,
Suhayda Viola
• A gyõri Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ Általános Iskola által országosan meghirdetett levelezõs
matematikaversenyre 10 fõvel beneveztünk.
• A Zrínyi Ilona Matematikaverseny helyi fordulóján 37 tanuló
vett részt. A megyei fordulón,
februárban 16 tanulónk képviseli
iskolánkat.
• Az Arany János anyanyelvi verseny iskolai fordulóján 24 diák
vett részt. Az országos fordulón 4
tanuló képviselte iskolánkat a következõ eredményekkel:
Bognár Lilla 4.b 10. helyezés
Szabó Attila 5.b 10. helyezés
Nagy Nikolett 8.c 11. helyezés
Patkó Noémi 8.b 10. helyezés
• Német nyelvi verseny eredményei:
Patkó Noémi 8.b 3. helyezés
Nagy Gábor 8.c különdíj
• Német nyelvi versmondó verseny
eredményei:
Soós Gábor 4.o. 3. helyezés
További résztvevõk: Szabó Netti,
Németh Kitti, Janus Márk, Janus
Martin 4. osztályos és Patkó Noémi
8. osztályos tanulók.
• IX. Tatai Vadlúd Sokadalom (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szervezete) me-
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gyei versenyen különdíjban részesült:
Pillér Bíborka
8.b
Patkó Noémi
8.b
• Négy tanulónk részt vett a Dr.
Árokszállásy Zoltán Biológia
Versenyen. A Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei
fordulójára készül 3 diákunk.
Futóversenyeken nagyarányú részvétellel és szép eredményekkel szerepeltek tanulóink.
A gyermeklabdarúgó program mérkõzésein rendszeresen részt vesznek
focistáink.
Nyolcadikosaink iskolaválasztását
és szüleik tájékoztatását igyekeztünk
segíteni pályaválasztási rendezvényeinkkel (sulibörze, pályaválasztási kiállítás, pályaválasztási szülõi értekezlet).
Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel próbáltuk színesebbé,
élményszerûbbé tenni tanulóink tanórán kívüli életét. Az alsósok megtartották Õszköszöntõ rendezvényüket, a
felsõsök pedig az õszi teadélutánt.
Színházlátogatások, ifjúsági hangversenyek színvonalas elõadásai gazdagították az iskolai programokat. A papírgyûjtés az osztályok közötti egészséges
versengés jegyében zajlott. „Mozogj
sokat! Sportolj!” címmel jó hangulatú
témanapot tartottunk az egészségnevelés jegyében.
Pedagógiai munkánk részeként bemutató órákat tartottunk az iskolaotthonos 1. osztályban és az 5. osztályban. Nyílt órákkal biztosítottuk a szülõk számára a betekintést gyermekeik
tanórai munkájába.
A karácsonyi programsorozatunk része volt a karácsonyi kiállítás és játszóház, valamint a közös iskolai karácsonyi ünnepség, melyet szép, megújult
környezetben, az iskola-felújítási pályázat során elkészült multifunkcionális mûvészeti teremben tartottunk.
Január 18-án elkezdõdött a második félév. Folytatjuk a megkezdett
munkát, újabb feladatokkal, célokkal
vágunk neki az elõttünk álló idõszaknak. Ehhez a munkához kívánunk
minden tanulónknak kitartást és az év
végi eredményekhez szép sikereket.
Peresztegi Gáborné
igazgató
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Gondolatok a Kompetencia alapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés–innovatív intézményekben nyertes pályázat kapcsán
A Bábolnai Általános Iskola tantestületének és diákjainak a fent említett nyertes pályázat kapcsán új kihívásokkal, új feladatokkal
kell szembe néznie. De mit
is jelent a napjainkban oly
sokat emlegetett kompetencia alapú oktatás, és miért
van szükség az új módszerekre, a szakmai megújulásra? A jelen iskola feladata
az, hogy a jövõben is hasznosítható tudással rendelkezõ
diákokat képezzen, olyan
készségek és képességek birtokába juttassa õket, amelyekkel a XXI. század világában el tudnak igazodni, a
változó munkaerõ-piaci igényekhez alkalmazkodni képesek.
Elengedhetetlen,
hogy az iskolából kikerülõ
tanulók
rendelkezzenek
azokkal az alap- és kulcskompetenciákkal, amelyek
feltétlenül kellenek ahhoz,
hogy az életpályájukat – ha
szükséges – tudják módosítani, új ismereteket, készségeket, képességeket legyenek képesek elsajátítani. A
kompetencia egy képesség
és egy adott területen való
jártasság ötvözete, valamint
egy adott területen jelentkezõ követelmények magas
szintû teljesítése. A legjobb

eredményt a kompetenciák
(intellektuális, szociális és
érzelmi intelligencia), a követelmények (szakmai tudás,
szociális alkalmazkodás és
önfegyelem) és a körülmények megfelelõ együttállásában érhetjük el. A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek öszszessége, amely által a személyiség képes lesz egy
adott feladat eredményes
teljesítésére
A kompetencia alapú pedagógiai szemlélet, gondolkodásmód kialakulása nélkülözhetetlen feltétele az új
típusú nevelõi és oktatói magatartásnak. A nevelõ szakmai tudása, személyisége, az
új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógia reformja nem valósulhat meg.
Az iskolának rendelkeznie
kell azokkal az eszközökkel,
melyekkel formálni tudja az
új, fogyasztói társadalom és
a média által befolyásolt világban élõ gyermekeket. A
nevelõnek tisztában kell lenni azokkal az értékelõ eljárásokkal, melyek megteremtik
a tanulási kedvet, örömöt . A
tanítási-tanulási folyamatban alappillérnek számít a

tanári motiváció és a tanulók
minél jobb megismerésének
szándéka.
A tanulók az új pedagógiai helyzetben immár nem
kész ismereteket kapnak a
frontális osztálymunkát alkalmazó oktatótól. A praktikus, alkalmazásképes, gyakorlat orientált tudást, a
cselekvõ (nem befogadó) iskolában szerezheti meg a diák. A tanulás nem magolás,
hanem felfedezés, melyben a
tanár nem tanít, hanem a tanulás feltételeit teremti meg.
Az új típusú nevelõi magatartás teret enged a gyermeki szabadságnak, az öntevékenységnek, a gyermek így
felépíti önmagát, megkonstruálja személyiségét, mely
nem kívülrõl irányított folyamat, inkább egy belsõ építkezés. Immár elszállt a zárt
tudás megszerzésének évszázados illúziója, a digitális pedagógiai térben új tudásra
van szükség. Meg kell tanulnunk problémákban (és nem
tantárgyakban) gondolkodni. Az új tantervi koncepció,
a célkitûzések megismerése
is lényeges eleme a kompetencia alapú képzésnek.
Iskolánkban is elindult tehát a fent vázolt irányban a
pedagógiai munka. Az 1.a ,

5.a, 5.b osztályokban bevezettük a második félévtõl a
kompetencia alapú oktatást
matematika és szövegértésszövegalkotás tantárgyakból,
angol nyelvbõl 3, évfolyamon. Megkezdtük a tantárgytömbösített oktatást
matematikából és szövegértés-szövegalkotás tárgyakból
5. évfolyamon. Mit jelent a
tantárgytömbösítés?
A diákoknak az adott tantárgyakból tanítási ciklusokat szervezünk, amelyek két
hetenként váltják egymást.
A tantárgyak tanítási órái
két egymást követõ napra
esnek három- kettõ bontásban .Az egy tanítási napra
szervezett órákat egymást
követõen tartjuk meg. A cél,
hogy a tananyag ne tagolódjon szét, a gyermekek figyelme, érdeklõdése tartósan
egy-egy területre koncentrálódjon, különbözõ megközelítések útján, változatos eszközökkel sajátítsanak el egyegy anyagrészt.
Reméljük, hogy az új
módszerekkel még hatékonyabban tudjuk felkészíteni
diákjainkat változó világunk
új kihívásaira.
Veresné Szkocsek Mária
szakmai vezetõ

Idegennyelvi mûsor az új multifunkciós mûvészeti teremben
Az általános iskolában kiemelt helyen szerepel az idegennyelvek oktatása.
Ezt tükrözi a nyelvi csoportok száma és a heti nyelvórák száma is.
Igyekszünk a nyelvi képzést sokoldalúan megközelíteni, hogy a diákok
jobban beletanuljanak a szövegek értelmezésébe, elmondásába. A karácsonyi iskolai ünnepi mûsor után ismét alkalmuk nyílt az idegen nyelvet tanulóknak arra, hogy közönség elõtt mutathassák be tudásukat.
Szabóné Hornok Ildikó angolos csoportja kosztümös színdarabot mutatott be The Sad Princess címmel.Jó volt látni, ahogy a gyerekek beleéléssel
játszották a humoros mesejátékot, ami arra utal, hogy értették a darab szövegét és a nézõk szinte irigykedve figyelték társaik bemutatóját. Reméljük
kedvet kapnak hozzá és õk is kirukkolnak hasonló produkciókkal.
Ezt követõen Kovács Judit és Veres Zoltán németes csoportja lépett színpadra és adták elõ válogatás mûsorukat Lieder und Gedichte címmel. Így a
tanulók összehasonlíthatták a két nálunk oktatott idegen nyelv hangzását is.
Az újonnan birtokba vett multifunkciós terem nyújtotta helyszín csak
emelte a produkciók színvonalát és megmutatta milyen jó lehetõséget
- vz nyújt az ilyen és ehhez hasonló mûsorok bemutatására.
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FÉLÉVI VIZSGÁK A ZENEISKOLÁBAN
Ahogy azt már a bábolnai
Ritmus Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zenésznövendékei megszokhatták,
a tanrend elõírásának megfelelõen félévkor egyszemélyes koncert keretében kell
tanári bizottság elõtt számot
adni tudásukról. A rendszer
lényege persze egyértelmû,
hiszen a nebulók csak így
gyakorolhatják a „koncerthangulatot”. Persze ehhez
mérten is kell felkészülni
még talán az átlagosnál is
jobban, hiszen a mindig jelentkezõ vizsgadrukk nagyon
komolyan le tudja rontani a
vizsgázó teljesítményét. No
persze a félévi és az év végi
vizsgák alkalmával nemcsak
a diákok, hanem maguk a tanárok is megmérettetnek,

hiszen növendékeik produkcióját hozzáértõ kollégáik,
majd év végén a gyerekek
szülei, rokonai is meghallgatják.
A növendékek idén is 5
tanszakon vizsgáztak. A klarinét és furulya tanszak vezetõje Kónya Judit elmondása
szerint a kicsi gyerekeknél
még nem lehet igazán megmondani, hogy lesz-e belõlük zenész, hiszen nagyon
sok múlik a szorgalmon is.
Abban azonban már biztos,
hogy három éven belül diákjai közül lesznek majd zenekari tagok. A klarinét és furulya tanszak közkedvelt, hiszen ide 14 – en járnak, de
nem
ilyen
szerencsés
Bánfiné Varga Ágnes, aki
hegedût tanít az iskolában.

Neki 3 tanulója van csupán,
amely persze nem az õ vagy
az iskola hibája. A hegedû
ugyanis az egyik legnehezebben elsajátítható hangszerek
egyike. Ehhez a hangszerhez
még a tehetségeseknek is
vasfegyelemre és hangyaszorgalomra van szüksége.
Bánfiné szerint a gyerekek
nagy része egyszerûen fél a
hegedûtõl.
Szintén letette félévi vizsgáját Pajti Kata 8 ütõs növendéke is, akiket elsõsorban azokra a hangszerekre
tanít, amelyekre egy szimfónikus zenekarban van
szükség. Az ifjú zenetanárnõ
szerint az ütõs hangszerek
tanulását körülbelül 6-7 évesen érdemes elkezdeni a
szolfézzsal párhuzamosan.

BÁBOLNAI FÓRUM

Barsi Botond az iskola zongora, szintetizátor és fuvolatanára, aki összesen 11 diákkal foglalkozik, elmondta,
hogy véleménye szerint a 21.
században még nagyobb teret fog hódítani az általa oktatott szintetizátor, így az általa oktatott hangszeres ismeretekre mindig lesz kereslet. Persze ha már öt tanszakról beszéltünk, meg ne
feledkezzünk az iskola vezetõjérõl Bánfi Csabáról sem,
akinek több korosztályos díjat nyert, zenei pályára készülõ növendéke is van az általa irányított rézfúvós szekcióból, és ahogy az lenni szokott nebulói tehetségükhöz
és szorgalmukhoz mérten le
is vizsgáztak szép sorban,
rendesen.
Nagy Attila István
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Félévi vizsga
a drámacsoportban

PÁLYÁZAT

A Mûvészeti Iskola többi tanszakához hasonlóan az
Anonim drámacsoportban is lezajlott a félévi vizsga. Ezúttal a Mûvészeti Iskola vezetõi és az érdeklõdõ hozzátartozók – szülõk, nagyszülõk, testvérek, barátok - alkották a közönséget.
Veresné Szkocsek Mária drámapedagógus vezetésével
ízelítõt kaphattunk a heti 4 órás foglalkozásokon végzett
munkáról, a kisdiákok fejlõdésérõl. A drámafoglalkozások célja a sok rávezetõ játék mellett végül is többek között az, hogy a diákok megtanulják a közös szereplést, a
színpadi mozgást, az érthetõ beszédet. Az elõadott mûsorokban a szereplõk beleélhetik magukat más korokba,
más emberek helyzetébe.
Nem könnyû ezt a képességet fejleszteni: tévés bemondók, politikusok, színészek és más közszereplõk gyakran
említik milyen hosszú út vezetett addig, míg bátran ki
mertek állni az emberek elé. Arról nem is beszélve, hogy
milyen sokáig tart több mint tucatnyi embernek olyan
produkciót begyakorolni, amely elnyeri a nézõk tetszését,
kivívja elismerésüket.
A vizsga során ennek a folyamatnak a lépéseit kísérhették figyelemmel a jelenlévõk. Az alaptörténet egy Robinson adaptáció volt. Hogyan jutottak el a szigetre, hogyan fedezték fel, milyen kalandok vártak rájuk, hogyan
maradtak életben a mostoha körülmények és kannibálokkal való találkozás ellenére. A gyerekeket a jelenlévõ
közönség szerencsére nem zavarta, egészen komolyan
adták magukat és még mozgásos feladatokkal is frissítették a történetet, amely irodalmi, természeti, földrajzi ismereteket is kívánt tõlük. Nagyon fontos képességfejlesztés valósul itt meg, gondolataik szavakba öntése és mások
számára is érthetõ megfogalmazása és elmondása.
Az idei tanévben fokozottan elõtérbe helyezõdött a zene, az ének, a tánc és más mozgáselemek valamint hangszerek bevonása a mûsorokba, hogy minél változatosabb,
hatásosabb módon közvetítsék mondanivalójukat a közönség számára. Nemcsak a közönség fontos, hanem maguk a diákok is, hiszen önmaguk fejlõdése legalább enynyire fontos nekik és szüleiknek egyaránt.
A közeljövõ eseményei kapcsán hangzott el, hogy legközelebb március 15-én láthatja történelmi, ünnepi mûsorukat a közönség, majd áprilisban Komáromban lépnek fel egy modern, zenés kosztümös darabbal. Örömteli szerepléseket és további jó munkát kívánunk!

Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi segélyre közép, valamint felsõfokú intézményben tanulók részére.

Pályázati feltételek:
> Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
> Állandó bábolnai lakos.
> Szociális rászorultság.
> Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag.
> Nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben résztvevõ, elsõ diplomájukat szerzõ
hallgatók esetén legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
• Iskolalátogatási igazolás
• Bizonyítvány/leckekönyv másolata
• Valamennyi egy háztartásban élõ személy hivatalos jövedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén
van mód a támogatás megítélésére.
A pályázati lapok igényelhetõk 2010. február 3tól a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázatok leadási határideje:
2010. február 26.

Kedves Szülõk, Adózók!

2009.évi adóbevallásának elkészítésekor Önnek
lehetõsége nyílik arra, hogy adója 1 %-val támogassa a közhasznú Cseperedõk Néptánc Egyesület
Veres Zoltán
mûködését, célkitûzéseinek megvalósítását.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1 %-val Egyesületünket támogassa!
Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Felajánlását Néptánccsoportunk lelkes, tán2010-ben könyvtárunk szolgáltatásai között szerepel a coslábú gyermekei nevében hálásan köszönjük!

CD, CD-ROM és DVD kölcsönzés is.
Minden beiratkozott felnõtt olvasónk kölcsönözhet lemezenként 200 Ft-os díjért a múlt évben beszerzett filmjeinkbõl
és zenei CD-inkbõl 1 hetes határidõre.
Várjuk az érdeklõdõket!
Könyvtárvezetés

A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve:

Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Kedves Olvasó!

Itt a február, a farsang ideje. Számos szokás, hagyomány kapcsolódik ehhez az idõszakhoz hazánkban és a nagyvilágban egyaránt.
Mettõl meddig tart a farsangi idõszak, miért hívják a farsangot farsangnak, honnan ered a karnevál elnevezés? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ e havi irodalmi rovatunkban. Költõink szívesen örökítették meg verseikben a farsangi bálozást, mulatozást, ennek ékes bizonyítékaként álljon itt Tompa Mihály mûve.
A farsang hossza évrõl-évre változik, mivel zárónapja a húsvét idõpontjához kötõdik .A farsang a vízkereszttõl (január 6.)
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus
naptárban nem kötõdik hozzá jelentõs vallási ünnep, alapvetõen a gazdag néphagyományokra épül.
A farsang utolsó napját jelölõ húshagyó
elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti. A farsangi napoknak is vannak a magyar nyelvben jellegzetes táji megnevezései.
A böjt kezdetének elnevezései: hamvazószerda, szárazszerda, böjtfogadószerda.
Farsang ünnepéhez kötõdik Magyarországon a népi színjátszás kialakulása. A különféle maszkos alakoskodásokból nõttek
aztán ki a különféle dramatikus játékok,
amelyekben tipikus alakokat személyesítettek meg. Ilyenek voltak a cigány, a betyár, a
koldus, a vándorárus, a menyasszony, võlegény. Kedvelt volt a férfi-nõi szerep- és ruhacsere. Szívesen alkalmaztak állatmaszkokat is, gyakran feltûnik a játékokban a kecske, a ló, a medve.
Már a XVI. századtól vannak adataink az
egyik legnépszerûbb alakoskodó játékról,
az ún. Cibere vajda - Konc király párviadaláról. Az egyik szereplõ a böjti ételeket (cibere), a másik a húsételt személyesíti meg,
az õ viszálykodásukról szól a játék.
A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás.
Magyarországon már Mátyás korában
divatban voltak bizonyos itáliai mintákat
követõ álarcos mulatságok, sõt II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek. Az
egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást, az ördög mûvének
tartotta és üldözte is. Temesvári Pelbárt ferences szerzetes 1502-ben született prédikációjában a következõképp ír: “Ó jaj,
ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az
efféle emberek a farsangban az istenüknek
választják az ördögöt, amit álarcos mulatsággal, fajtalan énekekkel dicsõítenek megvetvén a Krisztust.”
A carneval szó eredete
A carneval szó a carne=hús szóból vezethetõ le, hiszen a karnevál idõszaka a böjt

elõtti idõszak. Eredetileg maga a fogalom
húshagyó keddet jelölte. A “carne vale” jelentése: ég veled hús. A hús szó azonban
nem csak a keresztény ünnep böjtmegelõzõ
jellegére utal, hanem a farsangi eszemiszomra is. Ilyenkor ugyanis rengeteg hús
(disznó, marha, csirke) fogyott. A carneval
szó eredete más nézetek szerint a “carrus
navalis”-ra vezethetõ vissza, ami hajókocsit
jelent. Ezt a Dionüszosz ünnepekkel hozták
kapcsolatba, hiszen az istenség ünnepein a
fõszereplõt egy hajó formájú kocsin húzták
végig a városon, mint a termékenység, s bõség szimbólumát. Ez az eredetmagyarázat
valószínûleg téves, ugyanis a “carrus” =
kocsi szó az olasz nyelvben minden esetben
megõrizte a két “r”-es alakot, a carneval
szót pedig egyik késõbbi változatában sem
írják két r-rel.
A Magyarországon közismert farsang elnevezés a bajor-osztrák Fasching szóból
ered. Ez a fogalom - akárcsak a karnevál - a
középkorban a böjttel függött össze, a böjt
napját megelõzõ éjszaka elnevezése volt.
Ezt jól mutatja a Fasching irodalmi formája, a Fastnacht (Fasten = böjtölés; Nacht =
éjjel). Az idõk folyamán a fogalom már a
böjti napokat megelõzõ egész idõszak jelölésére szolgált.
Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt, olyan kivételes idõszak, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan
is ki lehetett mondani dolgokat. A farsangi
idõszak januárban kezdõdött és a nagyböjthöz közeledve nõttön-nõtt az izgalom. A
farsangot a városközpontban, szabad ég
alatt rendezték. Velencében a Szent Márk
téren. A velencei karnevál hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották
a színteret, a városlakók voltak a színészek,
s egyben a nézõk is. A közönség az erkélyekrõl nézhette az eseményeket. Tulajdonképpen nem volt éles határ a színészek és a
nézõk között, hiszen a bámészkodó hölgyek
például az erkélyekrõl tojással dobálhatták
meg a felvonulókat, az álarcosoknak pedig
gyakran megengedték, hogy magánházakba
büntetlenül berontsanak. A velencei karneváli maszkok egyébként nagyon népszerûek
voltak Európa többi országában is. Magyarországra Mátyás király korában Olaszországból hozatták az álarcokat, és ruhákat. A
velencei karnevál mára idegenforgalmi látványossággá nõtte ki magát
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Tompa Mihály:

Farsangban
Mint a szélvész, repûl a szánka
A csillogó fehér havon;
Virgonc ifjakkal ülve rajta
Sok szép menyecske s hajadon.
Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jõ;
Mellõle megszökik, kinek van...
Oh boldog farsangi idõ...!
Csapongó kedv a táncteremben!
Hol a kedélyes nõsereg
Egymás arcát, mezét, családját
Ajk-pittyegetve szólja meg;
Hol annyi drága rizspor elfogy...
És sok mámorban pihegõ
Leány a másvilágra táncol...
Oh boldog farsangi idõ!
Az öreg úr otthon köhécsel,
És bodza-herbatét iszik,
Mig vígadozni a menyecskét
Rég jól ösmert karok viszik;
És amivel vigasztalásul
Férjéhez tér a drága nõ:
Hosszú árjegyzék... kurta hûség...
Oh boldog farsangi idõ!
Oltár elé állítja végre
Az ifju, szíve kedvesét:
És véle, a várt százezernek,
Megkapja majd kilencedét.
Nagy kastélyt képzel a menyecske...
S imé: szerényen tûn elõ
A kis bogárhátú öreg ház...
Oh boldog farsangi idõ!
Mint a szélvész, repûl a szánka
S e mindenféle tarkaság
Engem harsány kacajra indít:
Igy szép az élet... a világ...!
Most korholó, hideg vagyok, - majd
Vig pajtás, hûtlen szeretõ;
Igy bolonditjuk benned egymást,
Oh boldog farsangi idõ!
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A mulatozásról
A közelmúltban a televízió ,,Nóta TV’’ címû mûsorának jóvoltából volt szerencsénk látni a ma létezõ magyar társadalom
három generációjának – az idõsebbeknek, a középkorúaknak
és a fiataloknak is – a vigadozását, jó kedvét és a mulatozását.
(Farsang lévén errõl most szólunk.)
Ez a mûsor nemcsak szórakoztató, de jó kedvre derítõ, és
tanulságos is volt mindnyájunk számára. Láthattuk, hallhattuk
– sokszor elérzékenyülve – apáink, nagyapáink, sõt a mi fiatalkorú életünknek is kedvelt nótáit. Ezek a nóták az akkor élõ
emberek életét, érzéseit adták vissza kiváló elõadók tolmácsolásában. Nem véletlen , hogy mi nézõk – fõleg az idõsebbek –
ennek hallatára meghatódtunk és elérzékenyültünk. A szülõi
szeretetet lehet a legjobban kifejezni, mint ahogy azt a nóta
mondja ,,ne hulljon a könnye értem a fehérhajú drága anyámnak’’. De mondhatjuk ezt a társadalmi élet más területére is.
A szerelem, az együttélés, az idõjárás, a hazaszeretet és még
lehetne sorolni életünk más területeit is, amit nótában ezek a
gyémánthangú hölgyek és legendás férfiak elmondtak. Kell-e
szebb szerelmi dal attól, ami úgy kezdõdik, hogy ,,ahogy én
szeretlek, nem szeret úgy senki’’, vagy az együttélés problémáit feltáró ,,olyan asszony vagy Te nékem, amelyet én meg sem
érdemeltem’’, vagy a haza szeretetérõl ,,visszavár a szép magyar hazám’’. De a táncolás, a mulatozás nótái is ilyenek voltak ,,húzzátok, cigányok estétõl reggelig’’, vagy ,, megáradt a
patak elmosta a partot’’’. Ezek mind olyan mozgásra kényszerítõ gyönyörû dallamok voltak, hogy azok is csárdást táncoltak, akik ezt korábban sosem csinálták. És még lehetne sorolni azt a sok szépséget, amit ezek a nóták adtak. Külön kell
szólni a zenérõl. Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar nóta
és a cigányzene egy egészet alkot és együtt gyönyörû. A nótákat kísérõ cigányzenekarok – közöttük a prímások teljesítménye – lehet mondani, hogy gyönyörû volt.

Nyugdíjas történet
Szomorúan tapasztalom, hogy politikusaink megint megcélozták a nyugdíjasokat, ígérve nekik sok szépet és jót. A
valós élet azonban ennél jóval szigorúbb, hiszen õk társadalmunk hasznos
tagjaiként élték és élik életüket, mégis
sokan közülük sérülékeny, kiszolgáltatott helyzetben vannak. Legyen ez a történet tanulság mindazoknak, akik még
nem kerültek olyan helyzetbe, mint
nyugdíjas, hetven éves édesanyám.
Termékbemutatót szerveztek településünkön, ami nem szokatlan manapság, ha az ember csak tájékozódik, közösségben eltölt egy-két órát, még kellemes is lehet. A bemutató olyan jól sikerült, hogy édesanyám elhatározta,
hogy megveszi az egyik terméket, ami
mellé két, szintén hasznosnak tûnõ
ajándékot is ígértek. Elkövette azt a
nagy hibát, hogy aláírta az elé tett szer-

11. oldal

Nagyon szép, látványos és hangulatos volt a paraszt énekkarok fellépése, illetve elõadása. Ez a 10-12 fõbõl álló különbözõ vidékekrõl érkezõ, illetve szereplõ csoportok ismét bebizonyították, hogy a magyar paraszt nemcsak jó minõségû gabonát, húst, tejet és gyümölcsöt tud termelni, de mulatni, énekelni és dalolni is szépen tudnak. Ismert paraszti dalokat és
katonanótákat adtak elõ. Pl. ,,nem zörög a haraszt, ha a szél
nem fújja’’, vagy ,,be van az én zubbonyzsebem varrva’’. Ezek
a régóta ismert dalok az õ elõadásukban újnak tûntek, olyan
szépek voltak. E vidéki csoportok tagjai mind a hölgyek, mind
a férfiak középkorúak vagy attól idõsebbek voltak. Szereplésük felejthetetlen volt.
Volt szerencsénk a mai fiatalok, hazai és külföldi fiatalok
mulatozását is látni. Volt ennek a mulatozásnak egy rokonszenves és egy kevésbé rokonszenves része. A rokonszenves
részben olyan szép nótákat hallhattunk, mint pl. ,,az én apámnál nincs jobb a világon’’, vagy azt a szerelmes nótát, mely szerint ,,nem tudok élni nélküled’’, vagy a szülõi szeretettel kapcsolatos megnyilvánulást is, hogy ,,úgy szeretném meghálálni’’. Ezek a csodaszép dalok nagy hatással voltak a közönségre.
Láttuk a fiatalokat táncolni is. Igaz, hogy nem csárdást, hanem modern táncokat, foxot, keringõt tangót és rumbát táncoltak, de azt szépen.
Sajnos az ezt követõ vad ugrándozás, kézzel lábbal történõ
hadonászás, és az ezt elõidézõ vad zene nem volt rokonszenves.
Nagyjából ilyennek láttuk ezt az ünnepi mulatozást. Befejezésül idézzünk egy ott elhangzott – ma is, és mindig szívdobogtató szép dalt, mely szerint ,,Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország, gyönyörûbb, mint a nagyvilág’’.
Azt hiszem, közönségünk örült ennek a mûsornak, mely ha
rövid idõre is, de feledtette a ma még meglévõ súlyos gondokat és problémákat. Farsang lévén közösségünknek jó mulatást kívánunk.
Szakács Ferenc

zõdéseket. Az egyik a forgalmazó céggel
köttetett a másik a bankkal. Már az ezt
követõ harmadik napon megérkeztek a
részletfizetési csekkek is. A termékrõl,
jellegénél fogva csak késõbb derült ki,
hogy nem felel meg, annak a célnak,
amit ígértek és mi több, az ajándéknak
adott termékeket is kifizettették. Ekkor
édesanyám küldött egy levelet a Cégnek, leírta a problémáját és észrevételeit. A válasz egy pár soros, gúnyos hangvételû semmit mondás volt. A szerzõdésben, nagyon apró betûs rész arról tájékoztatott, hogy a szerzõdést fel lehet
bontani egyoldalúan, de ennek a díját ki
kell fizetni a bontást kezdeményezõ félnek. Ez az összeg még mindig kevesebb
volt, mint az eredeti, hozzáteszem a termék nem is ért többet.
Édesanyám kezdeményezte a szerzõdés felbontását. Levélben kérte ezt is
közel három hónappal ezelõtt. Azóta
nem jött válasz, a Cég elérhetetlenné
BÁBOLNAI FÓRUM

vált, a telefonhívásokra sem válaszolt.
Ellenben közeledett az elsõ törlesztõrészlet fizetésének határideje. Édesanyámat szorgalmas banki tisztségviselõ határozottan értesítette is telefonon, nehogy elfeledkezzen a kötelességérõl.
Természetesen befizette az adott havi
részletet, mert egy bankban dolgozó ismerõse óva intette attól, hogy ujjat húzzon velük. Most ott tartunk, hogy talán
a legjobb megoldás az lenne , ha egy
összegben kifizetnénk a terméket , mert
így olcsóbban megúszhatjuk a történetet. Édesanyám hibázott, nagy árat fizet
érte, de mi, a gyerekei tudunk neki segíteni. Mi történik azokkal, akik mellett
nem áll senki? Figyeljünk oda jobban a
környezetünkben élõ idõs emberekre,
szüleinkre, nagyszüleinkre, szomszédban élõkre, mert mindenünket, az életünket nekik köszönhetjük.
Jakusné Udvardy Hédi
Bábolna
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Hetvenöt éves lenne
Elvis Presley!

MEGHÍVÓ
A Bábolnai
Borbarátok Egyesületének szervezésében
és Bábolna Város Önkormányzat
támogatásával megrendezésre kerül a

17. hagyományos
BÁBOLNAI
BORVERSENY
IDÕPONT:
2010. február 19. (péntek) 18.00 óra

A Memphisi Múzeum bejárata
Bízhatunk benne, hogy a
könnyûzene, és egyáltalán a zene kedvelõi a mai napig emlékeznek rá. Elvis Presley, mind a
mai napig a világ leghíresebb
könnyûzenei énekese.
A rock and roll koronázatlan
királya hetvenöt éve 1935. január 8-án született a Missisippi állambeli, Tupolóban.
Karrierje 1955-ben indult és
két év alatt nemzedéke bálványa, a lázadás jelképe lett hazájában az USA-ban, s talán a világon is. De a szórakoztatóipar
gyorsan bedarálta.
1977. augusztus 16-án, 42
évesen, vélhetõleg drogtúladagolással összefüggõ szívroham
végzett vele.
Temetésére milliók zarándokoltak el Memphisbe, amelyen

Jimmy Carter az USA akkori elnöke is beszédet mondott .
Kedvenc városában, Memphisben a „Zenei Museum of
ART” kiállítócsarnokában áll
Elvis Presley életnagyságú szobra. Az érdeklõdõk ezrei látogatnak el naponta a múzeumba a
szobrához.
Memphisi otthona halála óta
búcsújáróhely lett. Õ volt az elsõ olyan rock and roll elõadó,
akinek sikerült a fehér és fekete
zene elemeit vegyíteni, és ezt
szinte mindenki számára érthetõvé, élvezhetõvé teszi.
A Presley kultusz mindmáig
töretlen maradt. Zenéje a mai
nemzedék számára is emlékeztetõ lehet.
Cseh László

HELYSZÍN:
BÁSTYA SÖRÖZÕ (Bábolna, Mezõ I. u. 15.)
A rendezvény fõ védnöke:
Cseh László
Bábolnai Borbarátok Egyesület elnöke
További információ és jelentkezés:
Tel.: 20/824-8491 és 30/98-68-287
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt.
Válogathat aktuális mûsorainkból,
böngészhet képújság-hirdetések között,
olvashatja a Bábolnai Fórum címû
havi lap régebbi és friss példányait.

www.btv.hu

FELHÍVÁS

A múzeumban Elvis Presley szobra elõtt

Bábolna Város Önkormányzata felmérést készít a településen élõ csökkent munkaképességû nem foglalkoztatott lakosok helyzetérõl. Kérjük, hogy amennyiben Ön csökkent
munkaképességû, jutassa el észrevételeit, elképzeléseit a
Polgármesteri Hivatalba a Jegyzõhöz arra vonatkozóan,
hogy véleménye szerint milyen foglalkoztatási módokkal lehetne könnyíteni a helyzetükön, illetve Ön milyen végzettségének megfelelõ munkát tudna végezni.
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A természetgyógyász tollából…

A CANDIDÁRÓL…
A Candida Albicans a belekben normálisan is megtalálható
sarjadzó gombák egyike. Alapvetõen jelen van a testünkben,
ám ha túlszaporodik, nagyon kellemetlen betegségekhez vezethet, amit rendkívül fáradságos munkával lehet csak gyógyítani,
kezelni.
A jól mûködõ immunrendszer és a bélbaktériumok azonban
féken tudják tartani õket. Ha viszont legyengül a szervezet védekezõ rendszere, nem megfelelõ a táplálkozás ,akkor a hasznos bélbaktériumok száma csökken, az elszaporodó Candida
pedig kb. 80 féle méreganyagot szabadít fel a testben.
A Candida fertõzés miatt gyakoribbak a helyi és a bélben kialakuló gyulladások, amelyek számos létfontosságú anyagot
emésztenek fel a szervezetben . Ilyen pl. a magnézium, aminek
következményeként jelentkezhet tünetként a depresszió, ingerlékenység, fáradékonyság.
Az emésztõrendszeren kívül célpont lehet még a szájüregi és
vaginában található nyálkahártya , valamint a bõr is. ( fehér foltok a szájban , torokban, vulvo-vaginális viszketés, hüvelyi folyás, has puffadás, bõrviszketés, körömgomba).
A krónikus candidiázist gyakran igen nehéz azonosítani , mivel számos klinikai tünetet képes produkálni, mint például:
hüvelyi égõ érzés, szexuális problémák, körömgomba, végbél
környéki viszketés, nyakmerevedés, hajas fejbõr gombásodása,
pikkelysömör, fül mögötti hajlat gombásodása, látási zavarok,
viszketés, has puffadás, hasmenés, székrekedés, depresszió, allergia, idegesség, fáradság, ingerlékenység, édességek iránti
kínzó vágy.
Candidiázist bármi elõidézhet, ami felborítja a szervezetben
élõ mikroorganizmusok közötti egyensúlyt. Ilyen kiváltó tényezõ lehet többek között a stressz, túlzásba vitt antibiotikum szedése, belsõleg alkalmazott szteroidok, fogamzásgátló tabletták,
továbbá rosszul kezelt diabetes, csökkent gyomorsavtermelés.
Az okok között szerepelhet a sok élesztõt tartalmazó élelmiszerek fogyasztása, szeszes italok, finomított szénhidrátok, többek
között a fehér cukor, fehér liszt fogyasztása is.
A megelõzés szempontjából elsõ helyen áll a megfelelõ étrend kiválasztása. A diéta nem tûri az erjesztéssel készített ételeket , italokat, továbbá állati fehérjéket, kemény zsírokat, erõs
fûszereket, festett, cukrozott, foszforsav és szénsav tartalmú italokat, cukrászati készítményeket, majonézt, mézet, lekvárokat ,
stb.
A candida ellenes terápia nagy körültekintést igénylõ, több
mindenre kiterjedõ, személyre szabott kúra, ami mindenképpen szakképzett terapeuta feladata.
Fábiánné Dr. Tóth Hedvig
gyógyszerész-természetgyógyász

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2010. évben:

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

9600 Ft
5700 Ft
2850 Ft
1500 Ft

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna
2010 FEBRUÁR HÓNAPBAN
14-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 6. vasárnap (Betegek szentsége)
21-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Nagyböjt 1. vasárnapja
28-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Nagyböjt 2. vasárnapja
7-én vasárnap
14-én vasárnap
21-én vasárnap

MÁRCIUS
10.15 órakor szentmise
- Nagyböjt 3. vasárnapja
10.15 órakor szentmise
- Nagyböjt 4. vasárnapja
10.15 órakor szentmise
- Nagyböjt 5. vasárnapja

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.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 14.
FEBRUÁR 21.
FEBRUÁR 28.
MÁRCIUS 7.
MÁRCIUS 14.

–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051
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
Kántorok:
Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra
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; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
FEBRUÁR 21. vasárnap 15 óra

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109

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

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;
http://enekeskonyv.lutheran.hu/

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
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„FOCI BÁBUKKAL”
IZGALMAS HÁZIBAJNOKSÁG A LOVAS KOLLÉGIUMBAN.
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Kollégium diákjai számára az egyik legkedvesebb
szabadidõs elfoglaltság a csocsózás.
Csocsó, table football, foosball, futsal, kicker, metegol, taca-taca, futbolín, futbolito, biliardino, matraquilhos, pebolim, langirt, footie vagy baby-foot.
Sokféleképp hívják, sokféleképpen játsszák, de a sport hivatalosabb neve az asztali-foci. Ahány ország annyi asztal, mindenkinek külön csocsókultúrája van.

metországban, Belgiumban voltak a legelterjedtebbek. Az európai országokban,
úgymint az Egyesült Államokban a csocsó nem vált széleskörûen elterjedtté a II.
világháború végéig. Egy néphit szerint a csocsót azért találták ki, hogy a háborús veteránok rehabilitását segítse. Annak ellenére, hogy nem ebbõl a célból találták ki a csocsót, nagyszerû eredményekkel alkalmazták a szem-kéz rehabilitációban.
(Forrás: „Magyar Csocsó Szövetség„)
Az izgalmasnak ígérkezõ versenyre 10 páros nevezett be, a verhetetlen párost a
verseny szervezõi (Jocó és Laca) nyerték. A nagyon szoros mezõnyben a lányok is
dobogóra kerültek.

Merre halad a csocsó hazánkban?

Világszinten is látszik, hogy mennyire fejlõdik Magyarországon a csocsó mint
sport.
A tavalyi világbajnokságon ötödik helyezést ért el a magyar csapat. Van már magyar világbajnok is, például csatárlövés kategóriában (felváltva próbálnak a játéko-

Magyarországon nemcsak versenysportként, hanem általános kocsmasportként
is számon tarthatjuk a labdák rudakra erõsített mûanyag bábukkal történõ kapu felé terelgetését.
A hideg idõ, a közös együttlét rákényszeríti a fiatalokat, hogy behúzódjanak kellemes szobájukba, és együtt töltsék a szabadidõt. A játék kíváncsivá teszi õket, hogy
ki a legjobb ebben a „fociban”, ezért évente szervezünk kollégiumi bajnokságot.
A házibajnokság kapcsán kezdtem olvasgatni a csocsózás történetérõl, amit szeretnék megosztani az olvasókkal.
„ Sajnos a játék eredetét nem olyan könnyû kinyomozni, mint a nevét. Mint
a legtöbb játéknál, egészen valószínû, hogy a csocsó változatai ugyanabban az
idõben fejlõdtek ki a különbözõ országokban. A szervezett futball elõször 1860ban lépett színre, az asztali verziót valószínûleg néhány évvel késõbb találták
ki, de mindenképpen 1800 után. A legkorábbi amerikai csocsóasztal szabadalom 1901-ben lett regisztrálva, de általánosan elfogadottan a csocsó, mint a futball is Nyugat-Európából ered.
Egy újabb keletû cikk egy belga folyóiratban (Le Soir Illustre, No. 2471, November 1979, p. 26) azt állítja, hogy az elsõ csocsóasztal feltalálója egy francia
Lucien Rosengart nevû személy volt, aki 1880-1976-ig élt. Hatalmas vagyont
halmozott fel, a leleményes találékonyságával. A szabadalom és a játék tökéletesítése azonban egy spanyol (galícia) férfi Alejandro Finisterre nevéhez fûzõdik.
Az egyik legrégebbi csocsó gyártó egy svájci Kicker nevû cég, melynek Genfben van a székhelye. Ennek asztalait szintén Kicker-nek hívták, és Svájcban, Né-

I. helyezett páros: Nyirádi József - Schweininger László

sok egymásnak gólt lõni a három bábus csatársorral) Jándi Tibor személyében. Ez
azért is különösen nagy fegyvertény, mert ebben a kategóriában évek óta legyõzhetetlen a belga Frédéric Colignon, és ellene sikerült diadalmaskodnia a magyar játékosnak.

Milyen jövõ áll a csocsó elõtt?

Ezt a kérdést egy szóval meg lehet válaszolni: TÖBB játékos, TÖBB országból,
TÖBB bajnokságon versenyez, TÖBB pénzdíjért.
Lehet, hogy a kollégium diákjai közül kerül ki a legközelebbi magyar bajnok?
Addig is jó kikapcsolódást, és kreatív játékot kívánunk a játék szerelmeseinek!
Bierbauer Imréné

II. helyezett páros: Soós Csilla - Szekér Mariann
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A vasalótól
a videokameráig
Manapság fejleszteni csak az az intézmény képes, amely rendkívül jó anyagi héttérrel rendelkezik, vagy amelyik élni tud a pályázati források adta lehetõségekkel. A Pettkó-Szandter Tibor
Szakiskolát és Lovasklollégiumot mûködtetõ Shagya Közhasznú
Alapítvány ez utóbbi csoportba tartozik.
Az igények és a lehetõségek folyamatos monitorozásának eredményeképp a közelmúltban megközelítõleg egymillió forint értékben vehettek át az iskola diákjai technikai, informatikai és háztartási eszközöket az alapítvány kuratóriumi elnökétõl: dr. Horváth
Klárától. Az ünnepélyes átadón elhangzott: az oktatási tárca informatikai pályázatán nyerték a berendezések megvásárlásához szükséges összeget. A pénzbõl aztán LCD televíziót, DVD- lejátszót,
videokamerát, továbbá a kollégiumi élet komfortját emelõ elektronikai eszközöket és sportszereket vásároltak.
Csongrádi Péter kollégiumvezetõ a rögtönzött ünnepségen
hangsúlyozta: az audiovizuális készülékek több funkciót is ellátnak
majd az iskola életében. A kamerák elsõsorban a lovaglás oktatását segítik. Ezekkel ugyanis az esetleges hibákat rögzíteni lehet a
gyakorlati órákon, majd a mozgást elemezve könnyebben korrigálható a helytelen tartás vagy a rossz ritmus. A délelõtt még e célra
használt televíziók azonban délután már a fiú- és lánykollégiumban hamarosan kialakítandó házimozi rendszer fõ alkotó elemévé
lépnek elõ.
A kollégiumvezetõ elmondta azt is, hogy a sikeres tender után
sem hagynak fel a pályázat figyeléssel. A diákok mozgásigényének
kielégítésére egy szabadtéri sportpályát szeretnének építeni a diákszálló közelében. Ennek megvalósításához szintén pályázati forrásokat kíván igénybe venni az iskola – mondta el lapunknak
Csongrádi Péter.

NYITOTT KAPUK
A LOVASKOLLÉGIUMBAN
A január a népi kalendáriumban Boldogasszony havaként szerepel, de az iskolák naptárában a nyílt napok idõszakát jelenti. Ilyenkor a középfokú oktatási intézmények bepillantást engednek életükbe az oda felvételizõknek. Éppen ezért sok
más tanintézethez hasonlóan január 16-áán a bábolnai Pettkó-SSzandtner Tibor
Szakiskola és Lovaskollégium is szélesre tárta kapuit az érdeklõdõk elõtt.
Az ide látogatókat Pelczéder Zoltán igazgató kalauzolta végig a kollégiumon és a
gyakorlati helyeken, valamint õ adott felvilágosítást az itt várható képzésekrõl is. Az
ismertetõben elhangzott: az iskola célja, hogy a 8. osztály elvégzése után itt tanulók
érettségit és szakmát is kapjanak. Ennek elsõ lépése a kritériumnak eleget tevõ lovastúra-vezetõ képzés beindítása volt. A kilátásba helyezett magasabb végzettség
mellett szintén „tanuló csalogatónak” szánta az intézményvezetõ az évek óta sikeresen mûködõ külföldi szakmai gyakorlatok megemlítését is. Mint kiemelte: épp a
közelmúltban utazott ki egy kilencfõs csoport Angliába, majd rá egy héttel Norvégiába indult Bábolnáról egy diákdelegáció.
Bíztató hírnek tûnik – hangsúlyozta Pelczéder Zoltán –, hogy nemrégiben a bábolnai intézménnyel diákcsere programban részt vevõ norvég partner az együttmûködés szorosabbra fûzését és kibõvítését javasolta.

Ha ez nem gyõzte volna meg a pályaválasztásban még hezitálókat, a kollégiumban tett látogatás minden bizonnyal sokat nyomott a latban. A korszerû, európai
normáknak is megfelelõ diákszállás a közelmúltban újult meg. A tanulói létszám
növekedésének köszönhetõen szükségessé vált a fiú- és lánykollégium különválasztása, amely „levegõsebb” elrendezést és nagyobb kényelmet tesz lehetõvé. Bár a
komfortos szállások, és az egyre népszerûbb lovas szakmák elsajátítása sok fiatalt
csábítana Bábolnára, az iskola már így is csaknem maximális kihasználtsággal mûködik. Jelenleg 152 tanuló nappali tagozatos, 89-en pedig már egy szakma birtokában levelezõ képzésben vesznek részt. Így, azok, akik esetleg nem férnek be idén a
felvételi keretbe, a késõbbiekben – akár felnõttként is – újra megpróbálhatják a belovaglói és lótenyésztõi, valamint a lovas túravezetõi hivatás fortélyainak elsajátítását.
-bm -
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Dörmi az óvodában
Ez év január 18-án a REX Állatvédõ Egyesület kutyabemutatót szervezett óvodánkban.
Nagy izgalommal vártuk e napot, mivel a gyermekekhez a
kutya – ez a kedves és okos állat – ugyancsak közel áll, hiszen van aki otthonában segít gondozásában, nevelésében,
de itt az óvodában is számos irodalmi alkotásban – mesében,
versben és elbeszélésben találkoznak vele.
A nyugdíjas óvónõ és környezetvédõ mérnök a kutya –
Dörmi – intelligenciájára építette a foglalkozást, ami ezen a
ponton találkozott a nevelési és egyik feladatával, nevezetesen a gyermekek viselkedéskultúrájával. Mint kiderült, óvodásaink nagyon sok ismerettel rendelkeztek e témában, ez
már látszott a foglalkozás elsõ részében, mely arra irányult,
hogyan viselkedünk akkor, mikor kutyával vagy kutyát sétáltatóval találkozunk és szeretnénk velük megismerkedni.

Dörmi megmutatta többek között azt is, hogyan viselkedik, amikor örömet szereznek neki, megfélemlítik, esetleg
felbosszantják. Megtapasztalhatták a gyerekek azt is, milyen
kifinomult a szaglása a kutyának, mikor egy a kezükbe rejtett virsli darabot pillanatokon belül megtalált, majd nekik
kellett bekötött szemmel megkeresni Dörmit a hangjelzés
irányában.
A foglalkozás második része volt igazán a gyermekek kedvére való. Föladták rá a rövid és hosszú pórázt, a nyakörvet
és indulásra készen állt a kis jószág. Két-három kisgyerek
fogja a pórázt. A kutyus beleszagol a levegõbe, felfigyel, aztán elindulnak egy körre a tornaszobában, közben sûrûn
csóválja a farkát. Mindenki derül, mosolyog. „Szép vagy,
okos vagy, jó kis kutya vagy, aranyos vagy”- sugározza a gyerekek tekintete. Dörmi körülnéz, aztán indul tovább a mosolyt fakasztó kiskutya, a kedves kis jószág, hogy valamennyi
kisgyerekkel tegyen egy sétát.
Nagy Lászlóné címzetes óvodavezetõ

Katalin bál bevételének felhasználása
A Fórum decemberi számában már hírt adtunk arról,
hogy 2009. év novemberében rendezett, óvoda és bölcsõde
jótékonysági báljának bevétele 231 000 Ft volt.
Ebben az évben ebbõl az összegbõl újabb egy óvodai csoportban cseréltük ki a gyermek ágyakat, korszerû , higiénikus mûanyagra, valamint karácsonyra a csoportok játékkészletét bõvítettük. A bölcsõdei csoport új szõnyegek vásárlására fordította ezt az összeget. A báli bevételbõl vásárolt esz-

közök ünnepélyes átadójára a szervezõk részvételével február 4-én került sor.
Ezúton is köszönjük a támogatói -, és részvételi jegyek
megvásárlóinak, hogy hozzájárultak intézményünk eszközkészletének bõvítéséhez.

BÁBOLNAI FÓRUM

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ
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Nyílt napok az óvodában
Eddigi gyakorlatunktól eltérõen ebben a nevelési évben
januárban került sor a nyílt napok megtartására óvodánkban
abból a megfontolásból, hogy ezzel egyidejûleg tájékoztattuk a szülõket a gyermeküket érintõ nevelési eredményekrõl
és a fejlesztés további lehetõségeirõl, ezzel mintegy eleget
téve az ebbõl adódó törvényi kötelezettségeinknek.
Több napon keresztül adtunk lehetõséget a szülõknek arra, hogy betekintést nyerjenek a mindennapjainkba, megismerjék az óvodai napirend fõleg délelõttre esõ részét.
A gyerekek nagy örömmel várták szüleiket, annál is inkább, mert a foglalkozások nem kizárólag bemutató jellegûek voltak, hanem lehetõség nyílt arra is, hogy együtt játszanak, tevékenykedjenek fõleg azokkal az új játékokkal, melyeket a közelmúltban nyert az óvoda egy sikeres pályázaton.
A szülõk is örültek a lehetõségnek, a részt vevõ édesanyák és
édesapák szemmel láthatóan élvezték, hogy gyermeküket
abban az esztétikus és inger gazdag környezetben láthatják
számos tevékenységben megnyilvánulni, ahol a nap legnagyobb részét tölti. Ez a kapcsolattartási forma példaértékû,
hiszen együtt van jelen a kisgyerek, a szülõ, s a gyermeket
nevelõ óvó néni, gondozó néni. A délelõtt folyamán pedig
még lehetõség nyílt beszélgetésre és információcserére is.
Természetesen mi is örülünk annak, hogy a szülõk évrõl
évre mind nagyobb számban érdeklõdnek az óvodában folyó
munkáról. Köszönjük, és ez azt jelzi számunkra, hogy a késõbbiekben is igény lesz hasonló programok szervezésére.
Nagy Lászlóné
címzetes óvodavezetõ

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30–11.00 és 13.00–17.00
az ügyfélfogadás szünetel
8.00–11.00 és 12.00–15.00
7.30–11.00
7.30–11.00

A polgármester fogadónapja:
csütörtök 8.00–12.00
Házipénztári kifizetések:
Hétfõ
8.00–15.00
Szerda
8.00–14.00

BÁBOLNA VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK
közvetlen elérhetõségei
Központ
Polgármesteri titkárság
Jegyzõ
Aljegyzõ
Pénzügy
Pénzügyi vezetõ
Építésügy
Adóügy
Gyámügy
Munkaügy
Bábolnai Televízió

568-000
568-001
568-002
568-003
568-404
568-004
568-005
568-006
568-008
568-403
568-009

AZ OKMÁNYIRODA
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ
Kedd

8.00–11.30 és 12.30–15.30
ZÁRVA
(telefonos bejelentkezés)
Szerda
8.00–11.30 és 12.30–15.30
Csütörtök
ZÁRVA
Péntek
8.00–12.00
Telefon: 568-400/ 568-401
Fax: 568-402
BÁBOLNAI FÓRUM
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TISZTELT ADÓZÓK!

Réce, ruca, szárcsa,
jöjjenek a bálba.
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.

A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNYA köszönetét fejezi ki az elmúlt évben befizetett jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák alapítványunkat jövedelemadójuk 1 %-ával:

MEGHÍVÓ

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 19151063-1-11

Segítségüket elõre is köszönjük.
Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma
Q Q Q Q Q

A Bábolnai Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége és Tantestülete
szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját
2010. február 20-án (szombaton)
tartandó

SZÜLÕK
ÉS NEVELÕK

BÁLJÁRA

A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány ezúton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1 százalékával támogassák az alapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítását különös tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma:
18614598-1-11

Köszönettel:

Dr. Jankó Miklós Jenõ kuratóriumi elnök
Q Q Q Q Q
A Bábolna Shagya Közhasznú Alapítvány kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1%-ával támogassák az alapítvány céljainak
megvalósítását.

Shagya Alapítvány: 18612716-2-11
dr. Horváth Klára alapítványi elnök

Helyszín: Bábolna Sportcsarnok
Kezdési idõpont: 19 óra

Belépõdíj: 1500,- Ft/fõ
ZENE – TÁNC – MEGLEPETÉS
– TOMBOLA
BÜFÉ SZOLID ÁRAKKAL
Jegyek elõvételben kaphatók:
Csillagné Mészáros Anitánál,
Feketéné Katona Mártánál
és az iskola portáján.
A bevételbõl származó összeget
iskolai fejlesztések támogatására
kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSOKAT SZÍVESEN FOGADUNK!

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Gyermekszeretõ családok jelentkezését várjuk, akik a Názáret Szociális Szolgáltató Nevelõszülõi Hálózata szervezetén belül, Komárom-Esztergom megyében családjukból kikerült gyermekek számára gondozást, nevelést, követhetõ
családi szerepmintákat, érzelmi biztonságot nyújtanak.
A nevelõszülõ feladata, hogy a Gyámhivatal által gondozásba vett gyermeknek átmenetileg pótolja a vér szerinti szülõt, saját háztartásában teljes körû ellátást biztosítson.
A nevelõszülõt gyermekenként, tevékenységéért díjazás
illeti meg: nevelési díj, ellátmány, nevelõszülõi díj, családi
pótlék, GYES, GYED, fõállású anyaság, stb.
További tájékoztatás a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál kapható (Bábolna, Zrínyi u. 15., tel.: 368-467)

SPORTOLNI VÁGYÓK
FIGYELMÉBE!

Bábolna Városi Sportcsarnok szombatonként délután
14 órától a következõ sportolási lehetõségeket kínálja:
asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás.
Idõpont egyeztetés: Szilágyi Ágnes (30/417-9236)
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A KISBÁBOLNA LOVAS KLUB ÉLETÉBÕL
A Magyar Lovas Szövetség egyik fontos célkitûzése
az utánpótlás nevelés. A
sportág speciális helyzetébõl
adódóan ez nem könnyû feladat és a kisebb lovas egyesületek sokat tehetnek a
megvalósításáért.
A Kisbábolna Lovas Klub
szorgalmas évet zárt 2009ben.
Leigazolt sportolóink számos versenyen vettek részt.
Kitartó munkájuknak , edzõ-

ik és szüleik segítségének
köszönhetõen jó eredményeikre méltán büszkék vagyunk. Fõleg díjugratásban
versenyeztek, de néhányan
megpróbálták a díjlovaglást
is.
Vannak , akik rajtengedély
vizsgára készülnek és az idei
év kezdõ versenyzõi lesznek.
Szabadidõs sportként is
sokan választották a lovag-

lást. Kicsik, nagyok egyaránt
kipróbálták, közel harmincan pedig rendszeres edzésre járnak Tóth Andráshoz és
Jónás Melindához. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek , aki munkájával hozzájárult a klub
mûködéséhez, segített a fejlesztésben, a rendezvények
lebonyolításában, a lovasok
felkészítésében.
Több edzõtábort is tartottunk. Nagy érdeklõdés kísér-

te ezeket a programokat ,
mert intenzív tréninget jelentettek lónak, lovasnak a
versenyszezon kezdete elõtt.
Helyi szinten kettõ hivatalos
versenyt szerveztünk: egy
díjlovaglót és egy díjugratót,
mely egyben az új pálya avató versenye is volt. Mindkettõn nagy létszámú jelentkezõ vett részt ,közel száz startot indítottunk és reméljük

idén is ilyen nagy lesz az érdeklõdés.
Meghívást kaptunk lovas
bemutatókra is. Két országos rendezvényen, a Fríz
ménszemlén és az Equifesten, Jakus Zsófi kosztümös,
zenés díjlovas kûrt mutatott
be Leen-K nevû fríz ménjével.
Az évet, tevékenységünkhöz méltón zártuk. December 30-án három számban
hirdettünk versenyt a helyi
lovasoknak. Szép számmal
vettek részt az idõnként félelmetesen magas akadályok
legyõzésében. Az egész napos ,,buli verseny” szervezõje, Tóth András és segítõi,
Horváth József, Vass József,
Biczó Attila, Jónás Melinda
és Szikszai Lajos sokat dolgoztak, a résztvevõk elfáradtak, így este jól esett a vacsora és a jó ízû beszélgetés
edzõk és tanítványok között.

BÁBOLNAI FÓRUM

Másnap egy pihentetõ tereplovaglás készítette fel a
fiatalokat a szilveszteri szórakozásra.
Jövõ évi terveink összeállítása folyamatban van, nagy
segítséget jelent az, hogy a
klub tagjai, versenyzõi,
edzõi, tisztségviselõi segítõ
szándékkal, pozitív tenniakarással támogatják az
egyesület életét. A lovas
klub legfõbb célja továbbra
is a sportolók támogatása, a
körülmények fejlesztése és a
lehetõségekhez mérten minél szélesebb körû rendezvényekkel népszerûsíteni a
sportot, az egészséges életmódot, a hagyományok tiszteletét és a közösség összetartó erejének fontosságát.
,,A kis dolgok nagy helyet
foglalnak el az életünkben.”
Anatole France
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Kyokushin Karate Bábolnán
A bábolnai Kyokushin Karate Klub a gyõri Free Fighter Se
szakosztálya. Edzõje Senpai
Tóth Gábor, aki nagy tapasztalattal bíró karatéka, immáron
24 éve mûveli magas szinten a
kyokushin karatét. Szakosztályunk szorosan együttmûködik
a gyõri Free Fighter Sport
Egyesülettel, ahonnan havi két
alkalommal meglátogat minket
egy 1 danos és egy 3 danos mester, akik figyelemmel kísérik
fejlõdésünket és segítenek a
technikák minél helyesebb elsajátításában. Edzéseinket a Bábolnai Sportcsarnokban tartjuk,
ahol a feltételek teljes mértékben adottak a karate gyakorlásához.
A karate életmód, szemlélet,
egy, a harcmûvészeten keresztül

gyakorolt szellemi út - és hatékony önvédelem is. Egyrészt a
rendszeres gyakorlással elért
önuralom és önbizalom lehetõvé teszi, hogy a karatés elkerülje az összecsapást, de ha megtámadják, akkor a begyakorolt
technikákkal képes megvédeni
önmagát. A karatét sosem késõ
elkezdeni, kortól nemtõl függetlenül bárki gyakorolhatja.
Sokan félve jönnek le edzésre elõször, mert azt hiszik tévesen, hogy könnyen megsérülhetnek, megverik, megalázzák
õket, ami azonban a valóságtól
nagyon távol áll. Ha a statisztikákat megnézzük, akkor kiderül, hogy biztonságosabb, mint
bármelyik másik sport, mert itt
technikai kontroll alatt készülünk
az
összecsapásokra.

KYOKUSHIN KARATE
2010. ÉVBEN IS KARATE EDZÉSEK
BÁBOLNÁN
SZERDÁN 16 ÓRA 30-KOR,
PÉNTEKEN 16 ÓRAKOR
A BÁBOLNAI SPORTCSARNOKBAN
Komplex módon átmozgat, biztonságérzetet és tartást ad, képessé tesz az indulatok kezelésére, elismerést biztosít azok
számára, akik mûvelik. Ráadásul nem kell hozzá ügyesnek és
magasnak lenni, kellõ gyakorlással és kitartással bárki elérhet egy bizonyos szintet.
A karate több mint sport,
több mint egyszerû testmozgás.
Aki karatét gyakorol, annak
megnyilvánulásaiban a karate
alapelveit - jellem, tisztelet,
szorgalom, önuralom, akarat kell minél jobban érvényesíte-

FOLYAMATOS TAGFELVÉTEL
KORTÓL, NEMTÕL FÜGGETLENÜL!
EDZÕ: TÓTH GÁBOR SENPAI 2 KYU
TEL: 30/3568-153

HARCMÛVÉSZET ERÕ ÖNVÉDELEM
BÁBOLNAI FÓRUM

nie. Így a gyakorlás nemcsak az
edzõteremben végzett munkát
jelenti, hanem hatnia kell az
élet minden területére is. A test
edzése és a jellem formálása
összefügg. A rendszeres, fegyelmezett gyakorlás javítja a koncentráló képességet, az odafigyelést, a kitartást, így a karatés
a munkában, a tanulásban jobb
eredményeket érhet el. Minél
inkább megvalósítja valaki ezeket az alapelveket, annál inkább
fog hatni a környezetére is.
Lányi Zoltán
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TÉLI TEREMLABDARÚGÓ KUPA

- az utolsó fordulóig nyitott volt az elsõ három hely sorsa
Múlt havi lapszámunkban az ötödik fordulóig
követtük nyomon a VIII. Téli Teremlabdarúgó
Kupa eseményeit. Már akkor kirajzolódni látszottak az erõviszonyok, és mint kiderült, már a
tabella is hozzávetõlegesen a végsõ sorrendet
mutatta.
Kilenc csapat kilenc fordulón keresztül küzdött a helyezésekért. A nézõk láthattak itt kimondottan színvonalas mérkõzéseket, barátságos találkozókat, kemény összecsapásokat, parázs vitákat, torzsalkodásokat. Jót tett a tornának a gyõriek részvétele - akik remek teremfocit
játszanak - a „Szûzoltók” és a banai csapat egyesülése, a Bábolna SE ificsapatának szereplése –
õk a végére már ütõképes gárda képét mutatták
– és az IKR-esek kitartó, küzdelmes játéka. De a
többiek is egyedi színfoltot jelentettek a mérkõzések sorozatán.
Az elsõ három hely sorsa tulajdonképpen az
utolsó két fordulóban dõlt el. Az éppen kitartóbb, az éppen szerencsésebb, az éppen kon-

centráltabb csapatok tudtak az utolsó pillanatokban eredményesek lenni. Azt azonban senki
sem vitatja, hogy a helyezések reálisan tükrözik
az adott teljesítményeket. Az utolsó fordulóra a
Szûzoltók-Banaker már befejezte mérkõzéseit,
de a gyõriek, a „Márkaszerviz”, a „T-Kopiker” és
a „Bástya Sörözõ” még harcolt a dobogós helyezésekért. Az utolsó helyrõl feljött a Bábolna SE
ifi csapata, akik küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak ezen a tornán.
Szilágyi Ágnes fáradhatatlan szervezõmunkájának köszönhetõen a vasárnapi fordulók rugalmasan, zökkenõmentesen bonyolódtak, és a vitás kérdésekre is mindig talált mindenki számára elfogadható megoldást. Jövõre is várja a vállalkozó szellemû együtteseket sportszerû, férfias
küzdelmekre.
A bajnokság végét lezáró eredményhirdetésen az elsõ négy helyezett kapott serleget, és különdíjak átadására is sor került. A legsportszerûbb csapat címet a BSE Ifi gárdája érdemelte

ki, a gólkirály Ollé István („Márkaszerviz”) lett
18 góllal, a legjobb kapusnak járó díjat Horváth
Ádám („Márkaszerviz”) vehette át. A szervezõk
még két labdát is odaítéltek a kupa résztvevõinek. Az egyiket Popovics György úr ajánlotta fel,
és Teberi Zsolt (Szend SE) kapta, a másikat – dr.
Horváth Klára polgármester ajándékát -, melyen
Bozsik Péter aláírása szerepel Fekete Csaba
(BSE ifi) nyerte el.
A Téli Teremlabdarúgó Kupa végsõ sorrendje a következõképpen alakult:
1. Szûzoltók Banaker
2. GYV-SC Gyõr
3. Márkaszerviz Bábolna
4. T-Kopiker Bábolna
5. Bástya Sörözõ Bábolna
6. Szend SE
7. Bábolna SE Ifi
8. Tárkány Replay
9. IKR a Kukoricás Fiúk

Az elsõ helyezett Szûzoltók Banaker nevében
Szedlacsek Sándor vette át a serleget

A második GYV-SC Gyõr csapatkapitánya
a díjátadáson

Szarka Péter a harmadik helyezett Márkaszerviz
játékosa a kupával

A T-Kopiker lett a negyedik, Mészáros Zoltán
vehette át a serleget

A legsportszerûbb csapat a BSE ifi, Greiner
Márton a díjjal

A torna gólkirálya Ollé István, Márkaszerviz

A legjobb kapus Horváth Ádám, Márkaszerviz

Az egyik különdíjas Fekete Csaba, BSE ifi
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TEKE – Február 8-án hazai pályán kezd NB II-es csapatunk
A BSE tekései a hosszú téli szünetben sem
tétlenkedtek. Rövid lazítást követõen igyekeztek minden lehetõséget kihasználni a tavaszi szezonra való felkészüléshez. Barátságos
mérkõzéseken kívül több kupában is eredményesen szerepeltek.
Szinte az egész gárda indult a Gyõr Városi
Egyéni Bajnokságon, ahol 54 játékos vett
részt. A csapatok közül a Bábolna SE együttesébõl jutottak legtöbben a megyei döntõbe,
szám szerint négyen – összesen az elsõ tizenhárom jutott tovább.
A Bábolna SE játékosai által elért eredmények
2. Balom Sándor 591 fa
5. Végh Jácint 576 fa
6. Morvai Gábor 572 fa
13. Barányi Ferenc 558 fa
23. Torma József 541 fa
31. Bujáki József 530 fa
33. Szilágyi András 524 fa
35. Körmendi Imre 520 fa
41. Körmendi Zoltán 512 fa
47. Skuba Zoltán 505 fa
Ugyanitt amatõr nõi egyéniben indult
Szünstein Violetta (Lotti), aki 497 fával a harmadik helyen végzett.
A BSE „A” és „B” csapata január 24-én
Oroszlányban a rangos „Szolgáltató Kupa” elnevezésû versenyen vett részt. A húsz férfi
csapat közül Bábolna „A” csapata az elõkelõ
negyedik, míg a „B” csapat a tizennegyedik
helyen végzett. Bábolna „A” (2137 fa): Végh

Jácint 571 fa, Morvai Gábor 558 fa, Balom
Sándor 537 fa, Barányi Ferenc 471 fa. Bábolna „B” (2022 fa): Torma József 524 fa, Körmendi Zoltán 520 fa, Skuba Zoltán 511 fa,
Körmendi Imre 467 fa. Egyéniben csapatunk
új igazolása, Végh Jácint 571 fás teljesítménynyel a harmadik helyen végzett és õ lett a legjobb taroló (212 fa). A legjobb telizõ is bábolnai játékos volt Balom Sándor személyében,
aki 391 fával vívta ki ezt a címet.
A csapat vezetése az ifjúsági korosztály versenyeztetésére is gondolt. A Gyõr Városi Diákolimpiára öt fiatal tekézõt nevezett: Körmendi Imrét, Burján Dávidot, Németh Nor-

bertet, Jurics Gergõt és Jurics Róbertet.
Mindannyian ügyesen helytálltak, de hozzá
kell tenni, hogy Imike kivételével a többiek
nemrég kezdték el mûvelni ezt a sportot. Németh Norbert kivételével a többi négy fiatal
bejutott a február végi soproni megyei döntõbe.
NB II-es csapatunk bajnokság elõtti utolsó
elõkészületi mérkõzését január 30-án játszotta hazai pályán az NB I-ben szereplõ gyõri
KOMSZOL gárdája ellen. A végjáték remekül sikerült tekéseink számára, hiszen 6 : 2
arányban diadalmaskodtak a magasabb osztályú csapat ellen.

UTÁNPÓTLÁS A GYÕRI KARÁCSONY KUPÁN
December 29-én utánpótlás labdarúgóinkkal Gyõrben a 4. Karácsonyi
Futsal Kupán vettünk részt.
A helyszín a Barátság park volt,
amit nemrég újítottak fel és Gyõr egyik
legmodernebb sportközpontjává fejlõdött.
A tornán két csapattal vettünk
részt, a 95-94 és 93-90 korosztályból
alakultak ki a csapatok.
Labdarúgóink különbözõ csoportokba kerültek (5-5 csapat), amelyekben nagyon jó együttesek vettek részt,
akik csak ezzel a sportággal foglalkoznak, vagy esetleg magasabb osztályban
játszanak ilyenek voltak például a Gyõri ETO utánpótlás labdarúgói is.
Nagy bravúrnak számított, hogy a
fiatalabb csapatunk az ETO focistái elleni meccset megnyerték. Azonban a
csoportból nem sikerült tovább jutni.
Mégis elégedettek lehetünk a tornán
nyújtott teljesítményünkkel, mert a

kupa elsõ és második helyezettje is ebbõl a mezõnybõl került ki.
Az „idõsebb” csapatunknak sikerült a továbbjutás, de a döntõbe kerülésért játszott mérkõzésen sajnos vereséget szenvedtünk, de így is bronzmeccset játszhattunk.
A mérkõzés 1:1-es döntetlenre végzõdött, ezért a hét méteres büntetõ rúgásokkal kellett eldönteni. Nagy izgalmak közepette az ötödik büntetõ után
eldõlt a meccs, és sikerült a bronzérmet megszereznünk.
A torna legjobb kapusának az
edzõk véleménye alapján Szepesi Gergõt választották, aki mind a két csapat
kapujában kimagasló teljesítményt
nyújtott.
Az utánpótlás csapataink (serdülõ
és ifjúsági) számára nem volt teljes leállás az õszi idény végétõl sem. A heti
két „játékos edzés” mellett tornákon
veszünk részt a saját korosztályukban,

de emellett kipróbálhatják magukat a
felnõttek mezõnyében a Téli Teremtornán is.
Az edzések aktívabb része január
végén kezdõdik: heti négy edzéssel, teremtornákkal és felkészülõ mérkõzéssel készülünk majd a tavaszi szezonra.
A Karácsony Kupa csapatai:
A 95-94 korosztály: Szepesi Gergõ,
Riklik Tamás, Róth István, Vida Gábor,
Fekete Csaba, Popovics György,
Gyécsek Dániel, Messaoudi Abdel
Hakim, Fábián Dávid
A 93-90 korosztály: Szepesi Gergõ,
Tóth Levente, Greiner Márton, Zsidi
Márk, Skuba Ákos, Czigány Gábor, Pálinkás Patrik, Simon Dávid
Gratulálok a csapatoknak és további jó felkészülést kívánok minden
utánpótlás és felnõtt labdarúgónak!
Csongrádi Péter edzõ

Farsangi Focikupa Bábolnán a sportcsarnokban 2010. február 14-én (vasárnap) 9 órától.
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ELÕKÉSZÜLETI
LABDARÚGÓ
MÉRKÕZÉSEK
2010. február 14. (vasárnap)
Komárno – Bábolna
Helyszín: Komárno
Kezdési idõpontok:
ifi 12:00; felnõtt 14:00
2010. február 21. (vasárnap)
Bábolna – Lébénymiklós
Helyszín: Bábolna
Kezdési idõpont: 12:00
2010. február 28. (vasárnap)
Bábolna – Komárno
Helyszín: Bábolna
Kezdési idõpontok:
ifi 12:00; felnõtt 14:00
2010. március 6. (szombat)
Bábolna – Ács
Helyszín: Bábolna
Kezdési idõpont: 14:00
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BÁB OLNA KUPA FOCITORNA
Számtalan sportrendezvényrõl számolunk be hónapról hónapra, melyek a sportcsarnok szervezésében, a
sportcsarnok adottságait kihasználva
valósulnak meg. Ezek javarésze labdarúgó torna, elsõsorban a felnõttek
részére.
Szilágyi Ágnes, az intézmény gondnoka – mint az utánpótlás sport egyik

lelkes támogatója – ezúttal is az ifjúságra gondolt. Gyõrbõl idecsábított
három nagymúltú, patinás egyesületet, melyek magas szinten foglalkoznak labdarúgó palánták nevelésével,
hogy mérkõzzenek meg egymással,
negyedikként a Bábolna SE csapatával. Tizenhárom éves focisták számára szervezte meg „Bábolna Kupa” né-

Az elsõ helyezett Gyõri Dózsa

ven ezt a labdarúgó tornát, melyre
szívesen jöttek a gyõri klubok: a Gyõri Dózsa, a Sasfészek DAC és a
Gyirmót gárdája.
A BSE U 13-mas focistái számára
külön élményt jelentett a magasabb
osztályban játszó ellenfelekkel való
küzdelem. Ahogy azt edzõjük, Zsidi
József elmondta, a gyerekek elõször

A második helyen Gyirmót végzett

megilletõdötten fociztak a náluk technikásabb, felkészültebb játékosokkal
szemben, de hamar feloldódtak, és
felvették a játék ritmusát. Mindenképpen elõnyösnek gondolja az idegen, magasabb szintû csapatok elleni
játékot.
A torna érdekessége volt, hogy Csillag Máté bábolnai illetõségû fiatal focista nem a hazaiakat erõsítette,
ugyanis õ immár négy éve a Gyirmót
tehetséges középpályása. Mint mondta, felnõtt korában profi labdarúgó
szeretne lenni, példaképe Ronaldo.
A szervezõ Szilágy Ágnes elégedett
lehetett a tornát illetõen, hiszen jó
hangulatban, kitûnõ színvonalú
meccseket játszottak a gyerekek, és a
kísérõ szülõk, hozzátartozók, nézõk is
remekül szórakoztak.
Bár a torna célja nem elsõsorban
az eredmények hajszolása volt, azért
mindenkit örömmel töltött el egy-egy
kupa megnyerése, egy díj átvétele. A
díjakat dr. Horváth Klára polgármester és Nagy Lajos a BSE elnöke adta át.

HELYEZÉSEK:

A bronzérmes Sasfészek DAC csapata

A hazai csapat negyedik lett

1. Gyõri Dózsa
2. Gyirmót
3. Sasfészek DAC
4. Bábolna SE
Legjobb kapus:
Szilágyi Márk (Bábolna SE)
Gólkirály:
Horváth Dávid (Gyirmót)
Legjobb mezõnyjátékos:
Árbik Csaba (Gyõri Dózsa)

BÁBOLNAI
FÓRUM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
Legjobb mezõnyjátékos Árbik Csaba (Gyõri Dózsa)

A legjobb kapus Szilágyi Márk (BSE)

Gólkirály Horváth Dávid (Gyirmót)

A szervezõk tortával kedveskedtek a résztvevõknek

BÁBOLNAI FÓRUM

FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:
Bakos Mónika
Pruzsinszki Erika (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária
Levélcím:
Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009
Fax: (34) 369-759
Nyomda:
Misztótfalusi Kft. Bábolna
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A SAKKRÓL FEKETÉN FEHÉREN
Egy rendezvény szervezõjét két dolog keserítheti el: ha nincs megfelelõ érdeklõdõ az
eseményre, vagy ha az idõjárás megnehezíti a részvételt. Bierbauer Imrét a Bábolnai sakkfesztivál „lelkét” ez utóbbi aggasztotta az utóbbi napokban, mert az elõrejelzések nem sok
jót jósoltak január végére.
Kezdetben úgy tûnt, a korábbi évek részvételi arányát a viszontagságos idõjárás miatt nem sikerül tartani, ám a rendezvény
napján kiderült: az elszánt sakkozókat a
szakadó hóesés sem tántoríthatja el egy jó
partitól. Szlovákia fõleg magyar lakta részeirõl, Gyõr-Moson-Sopron és KomáromEsztergom megyébõl érkeztek versenyzõk
az immár „nagykorúvá” érett, 18. alkalommal megrendezett fesztiválra, összesen 108an. Ez a létszám Bierbauer Imre szerint a
korábbi átlagnak megfelelõ. Mint ahogyan
az is, hogy a fekete-fehér kockás tábla mellett szembetûnõen sok a kislány. A korábban férfias sportágként elkönyvelt sakk neves sportolónõink jóvoltából „emancipálódott”. Ám, a témát helyi viszonylatban megvizsgálva látható, hogy a középiskolások körében bizony már a férfi dominancia érvényesül. Éppen ezért vette nagy örömmel a
rendezvény fõszervezõje, hogy egykori tanítványa, a most Pécsett egyetemi hallgató
Pintér Alexandra is nevezett a versenyre.
A játék sikerét látva jogosnak tûnhet a
kérdés: mi célja van a szervezõknek az ama-

tõr sakkfesztivállal? Pusztán a játék széles
körû megismertetése és megszerettetése,
vagy a professzionális versenyzõk kinevelése? Bierbauer Imre erre így válaszolt:
– Több országban már tantárgyszerûen
oktatják a sakkot, mert rájöttek: amellett,
hogy remek szórakoztató játék, az akaraterõt és nem utolsó sorban a logikus gondolkodást is fejleszti. Bábolnán nincs a tantervben a sakkoktatás, szakköri szinten, heti
egyszeri foglalkozáson sajátíthatják el a
gyerekek a fortélyait. Éppen ezért a hasonló megmérettetéseken azok, akik a családban is gyakran játszanak, vagy az iskolában
hetente több alkalommal vesznek részt
sakkfoglalkozáson, nagyobb eséllyel indulnak a gyõzelemért.
A mostanihoz hasonló „tétmérkõzéseknek” azonban ez is a céljuk, hiszen azon túl,
hogy a játékban hasznosítható újabb stratégiákat sajátítanak el a versenyzõk, azt is
megtapasztalhatják: a cél eléréséhez minden esetben gyakorlás, kemény munka
szükséges. Még akkor is, ha jelen esetben a
„munka”, maga a játék.
- bakos mónika -

Eredmények
Alsós lányok: 1. Füziara Alexa; 2. Blaschek
Krisztina; 3. Szíjártó Eszter
Alsós fiúk: 1. Molnár Viktor; 2. Gönczi Gábor; 3. Haris Darius
Felsõs lányok: 1. Maria Rosinska; 2. Bánszegi Bíborka; 3. Rádoki Luca (Bábolna)
Felsõs fiúk: 1. Kovács Milán; 2. Uhrin
Rastislav; 3. Kántor Gergõ
Középiskolás lányok: 1. Lajos Brigitta (Bábolna)
Felnõttek: 1. Bodor Tamás; 2. Iván Csaba; 3.
Malomsoki László
Nyugdíjasok: 1. Németh Lajos; 2. Szilágyi
László (Bábolna); 3. Fekete Pál
Komárom-Esztergom megye rapid bajnoka: Bagi Máté és Pintér Alexandra
Hála támogatóinknak :
– Bábolna Város Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala
– Bábolnai Általános Iskola
– Bábolnai Televízió
– dr. Horváth Klára polgármester asszony
– Gombolai István és családja
– Kiss János vállalkozó
– Misztótfalusi Nyomda
– Szabó Ferenc vállalkozó

BÁBOLNAI FÓRUM

– Trescsik Ferenc vállalkozó
– Vida László képviselõ
Számos különdíjat is ki tudtunk osztani a
helyezettek díjain kívül.
Az idei év újítás-ötlete, hogy polgármesterasszonyunk egy tortát ajánlott fel a versenyünkkel felnövõ résztvevõnek. A 18. évéhez Lajos Brigitta bábolnai versenyzõ volt
a legközelebb.
A bábolnai versenyzõk felkészültségüknek
megfelelõen szerepeltek.
A dobogós helyezetteken kívül jól szerepelt
még: Márkus József, Pillér Attila, Bakulár
Márk, Szabó testvérek: (Bence, Lotti,
Netti), Pataki Bence, Rádoki Bálint, Balázs Márk. Közülük többen különdíjat is
kaptak.
Indultak még: Bor Beatrix, Suhayda Viola, Nagy Károly, Németh Norbert
A Magyar Sakkvilág minden versenyzõt
egy értékes sakkújsággal ajándékozott meg.
A szakszerû lebonyolítást László Imre,
Horváth Csaba és Kulhanek József versenybírók látták el.
Bierbauer Imre
szervezõ

