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A sonka meg a puding próbája az evés
Húsvét elõtt egy hétvégére finom sonkaillat telepszik a bábolnai lovaspálya környéke fölé.
Az ide tévedõ idegenek mondják is: ilyenkor hagyják magukat
az orruknál fogva vezetni. Aki
idén is így tett, az most sem csalódott, ugyanis az illatforrás irányába indulva megtalálhatta az
immár negyedik alkalommal
megtartott Bábolnai Sonkafesztivált.
A kiállítócsarnokban már a
rendezvény nyitó pillanatában
is alig lehetett egy gombostût
leejteni a sok látogató miatt. Az
itt standot bérlõ vásározók halmokban rakták ki ínycsiklandó
portékáikat. Hátul, a terem egy
csendes, lezárt részében a zsûri
végezte munkáját. Három hatalmas asztalon, sorszámozott
sonkák, szalámik várták, hogy
kiderüljön, a finomságok közül
melyik a legízletesebb.
A rendezvényt életre hívó
Debreceni Tibor, a 2009-ben
alapított Magyar Sonkalovagrend oszlopos tagja a versenyre
nevezett termékekre mutatva
leszögezte: a fesztivál népszerûségét jól bizonyítja, hogy idén
már „túlkínálat” volt a jelentkezõkbõl. Büszkén állíthatom –
nyilatkozta a Bábolna- Hús vezetõje –, hogy ma már a szakmán belül komoly presztízse
van a rendezvénynek és az itt kiérdemelt jó helyezésnek.
Éppen ezért, a nagy érdeklõdésre való tekintettel a rendezvény bõvítésén gondolkodik a
lovagrend. A tervek szerint a
különféle, hasonló hentes- és
böllérversenyek gyõzteseit automatikusan meghívnák a bábolnai rendezvényre, így még

szélesebb körben terjedne híre
a város húsfeldolgozó hagyományainak.
Bérci Istvánt, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
felügyelõ bizottságának az elnökét a versenyre nevezett termékek értékelésére kértük. A
szaktekintély, aki egyben a zsûri
elnöki tisztét is betöltötte, elégedetten szólt az idei felhozatalról. – Örvendetes, hogy a
klasszikus sonkák, úgy tûnik
visszanyerték az õket megilletõ
helyüket. Az elõzõ évekhez ké-

pest azonban nemcsak ebben a
tekintetben érzékelek változást.
Javult az itt kvalifikált áruk minõsége, és jóval egyenletesebb
volumenû kínálatot kóstolhattunk végig. Bizonyára ennek is
köszönhetõ, hogy mi, ítészek
szinte minden esetben egyhangúlag, azonos pontszámúra értékeltük az egyes termékeket –
nyilatkozta. Bérci István lapunknak azt is elárulta, hogy
minden esztendõben innen, a
fesztiválról választ magának
sütni-fõzni valót a húsvéti, ün-
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nepi asztalra. Mint mondja,
nem szeret zsákbamacskát vásárolni, és itt, a kipróbált ízek közül, könnyedén el tudja dönteni,
melyikbõl vásároljon. Hozzáértõként bizonyára igaza van abban, amikor azt állítja: a sonka
bizalmi dolog.
A test tápláléka mellett persze, a léleknek is kell egy kis
muníció. Legalább is így gondolták a szervezõk, akik a kóstolóval egybekötött vásár mellett egész napos mûsorral is
kedveskedtek az ide látogatóknak. A színpadon egymást váltották a táncosok, énekesek.
Fellépett a Tiamo modertánc
együttes, a Cseperedõk, láthattunk nyírségi lakodalmast, tapsolhattunk a Sramli Kings dallamos nótáira, de volt operett és
cigánynóta is. Másféle látványosságot kínált a Zrínyi Miklós
Haditorna klub, amely bemutatójával a 16. századba repítette
a nézõközönséget, de ugyanitt
egy berendezett jurta is várta az
érdeklõdõket. Ha a kicsik ennyi
mindentõl még nem szédültek
volna, akkor a lovaspálya sarkában felállított vesszõkosaras
hintában megtehették ezt, de
sok egyéb más népi játékot is kipróbálhattak.
Volt tehát látni- és kóstolni
való bõven az idei sonkafesztiválon. Sõt, Bérci István zsûri elnök jóvoltából még egy bölcsességgel is gazdagabban térhettünk haza. Õ ugyanis azt állítja:
a fesztiválnak nevet adó hentesárut csak ízlelés után szabad vásárolni, mert a pudinghoz hasonlóan a sonka próbája is az
evés.
- bakos mónika -
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MÁRCIUS 15-I
I
MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok területén kezdõdött, ahol a bábolnai lovasok harsonaszóval
köszöntötték az egybegyûlteket, majd a hideg-, szeles idõre való tekintettel a Hõsi Kapuja mellett található épületben folytatódott a rendezvény. A Himnusz elhangzása
urán dr. Horváth Klára, Bábolna polgármestere mondta el beszédét, amelyben a szabadságharc hõseivel kapcsolatban így fogalmazott: „Õk tetteikkel bebizonyították,
hogy bár egynek minden nagyon nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
A polgármester asszony ünnepi beszédét követõen az Anonim drámacsoport és a
Bábolnai Általános Iskola énekkara együttesen idézték fel egy drámajáték keretében
a március 15-i eseményeket. Az épületbelsõben zajló megemlékezést az iskolai énekkar által elõadott Szózat zárta le.
Ezt követõen koszorúk elhelyezésére
került sor a Hõsi Kapunál található 48-as
emlékhelynél, majd az ünneplõk a város
régi temetõje felé vették az irányt, ahol az
ott található emlékmûnél rótták le tiszteletüket a szabadságharc áldozatai elõtt. A
március 15-i rendezvények utolsó stációja
a Nagyigmánd felé vezetõ úton található Bábolnai csata emlékmû volt, ahol az elõzõ
két helyszínhez hasonlóan koszorút helyezett el Bábolna Város Önkormányzata, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., az Ikr Zrt., az MSZP és a Fidesz helyi szervezete, a
Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete, Bábolnai Polgári Kör, a Magyar Vöröskereszt
Bábolnai Alapszervezete, és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat is.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2010. március 25-én tartott testületi ülésrõl
Bábolna Város képviselõi március
végén maratoni hosszúságú, több mint
4 órás rendes képviselõ-testületi ülést
tartottak, amelynek elsõ napirendi
pontjában a szokásos ügymenetnek
megfelelõen beszámoló hangzott el a
két ülés között történt eseményekrõl, a
lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl. A
két ülés között történt események közül kiemelendõ a város alpolgármesterének Bierbauer Imrének kitüntetése,
aki több évtizedes pedagógusi munkájának elismeréseként március 14-én a
Budapesti Szépmûvészeti Múzeumban
Hiller István Oktatási és Kulturális minisztertõl a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét vehette át.
A bizottságok által hozott – egyébként kivételes mennyiségû – döntések
közül érdemes említést tenni többek
között a Településfejlesztési Bizottság
egyik döntésérõl, amely a Bábolnai
Egészségügyi központ mögött húzódó
csapadékelvezetõ árok áthelyezésével
volt kapcsolatos. A város önkormányzata kimérette az említett területet és
arra az álláspontra jutott, hogy az épület mögötti árkot továbbra is annak
eredeti helyén szeretné megtartani annak érdekében, hogy az Egészségügyi
Központot ne mossa alá a csapadékvíz
a nagyobb esõzések alkalmával. Szintén a Településfejlesztési Bizottság
döntött arról is, hogy a Toldi utca mögötti vízelvezetõ árkot helyre hozza annak érdekében, hogy az ott található
veteményeskertek részben mentesüljenek egy esetleges égszakadás során keletkezõ vízáradattól. Az említett bizott-

ság foglalkozott Darányi-, és Farkaskút-puszta vízellátásával is. Döntés született arról is, hogy az „NNY” nevû cég
tulajdonában lévõ - Bábolna központjában található - boltépület tekintetében építésügyi felügyeleti eljárás indul,
míg a mögötte található, a Ménesbirtok tulajdonába tartozó bádogépületsort a közeljövõben lebontják. A Településfejlesztési Bizottság határozata
alapján április 7-én a Bábolnai GYÖKparkban faültetésre kerül sor, méghozzá a 2009-ben született bábolnai gyerekek számára szeretnének parkot létesíteni. A Kulturális és Sport Bizottság továbbá úgy határozott, hogy Szakács Ferenc helytörténeti könyvét 200 példányban adják majd ki.
A második napirendi pontban a
2009. évi költségvetési rendelet módosítását hajtották végre a képviselõk annak érdekében, hogy az áprilisban esedékes önkormányzati ülésen elkészülhessen a tavalyi évre vonatkozó zárszámadás, és a pénzmaradvány is megállapításra kerülhessen.
A harmadik napirendi pontban dr.
Forrai Zsolt rendõr alezredes, a Komáromi Rendõrkapitányság vezetõje személyesen tartott beszámolót a Bábolnai Rendõrõrs tavalyi mûködésével
kapcsolatban, valamint bemutatta a
szintén
személyesen
megjelent
Rohonczi Tamás rendõr századost – aki
továbbiakban Bábolna rendõrõrs parancsnoka lesz – és Herczeg Zoltánt,
aki szintén a helyi õrs alkalmazottja
lesz a jövõben. A tervek szerint a továbbiakban Ács és Bábolna közös
rendõrõrsöt üzemeltet majd. Bábolnán
az õrsparancsnok ugyan folyamatosan

nem lesz jelen, de meghatározott napokon ügyeletet tart majd.
A negyedik napirendi pontban az
utóbbi idõben nagy elégedetlenséget
szült, újonnan bevezetett szemétgyûjtési és szállítási rendszerrel kapcsolatban
kért beszámolót a város önkormányzata. Az ülésen részt vett a szemétszállítást végzõ Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. három delegáltja is. Mivel a
felek az ülés során nem jutottak kompromisszumra, ezért a képviselõk úgy
döntöttek, hogy április második felében közmeghallgatást szerveznek a témában, amelyre a város lakosain túl
meghívást kapnak a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. képviselõi, valamint
a kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének képviselõi is.
Az ötödik napirendi pontban a PickUp Kft. beszámolója hangzott el, amelyet a képviselõtestület elfogadott. Az
ülésen részt vett Zapletál Zsolt, az említett szolgáltató vezetõje is, aki személyesen is beszélt arról a problémáról,
hogy cégének számos bábolnai lakos
tartozik a befizetetlen televíziós díjjal,
és arra kérte az önkormányzatot, hogy
a lehetõségeihez mérten pénzügyileg
segítse a helyi lakosok hátralékának
csökkentését, vagy megszûntetését. Az
önkormányzat a Szociális Bizottság hatáskörébe utalta Zapletál Zsolt kérését.
A hatodik napirendi pontban Lengyel Dániel Gyök polgármester számolt be a helyi gyermekönkormányzat
2009-es évi mûködésérõl, valamint a
2010. évre vonatkozó programtervezetrõl és a szervezet idei évre vonatkozó
költségvetésérõl.

Újabb bábolnai földügy
Bizonyára településünk lakosai a közelmúltban is tapasztalhatták Bábolna jelenlétét az országos médiákban. Sajnos most sem pozitív értelmezésben, de errõl dr. Horváth Klára polgármester szavait tesszük közzé.
Budai Gyula, a MAGOSZ Szövetségi Igazgatója újabb feljelentést tett a bábolnai földek bérbeadásával, illetve vásárlásával kapcsolatban. Budai egy
2007-ees földvásárlási ügyet elõvéve újabb problémát kezdett forszírozni, melyet korábban már az NFA Ellenõrzõ Bizottságával megvizsgáltatott, akik
akkor mindent törvényesnek találtak. Budai Gyula újabb és újabb dokumentumokat csatolt az ügyészség asztalára.
Az ominózus 240 hektáros földterület jelenleg is külterületi szántóként szerepel magánszemélyek tulajdonában. A külföldi befektetõ projektterve
alapján elkészült a szabályozási terv, de a gazdasági válság a megvalósítást lelassította.
Budai legújabb híre szerint az ingatlan eladó, ára 8 milliárd forint, s ennyi kár érte az államot. De hisz nem vette meg még senki? Amikor a pályázat során a magánszemélyek megvásárolták, 227 milliót fizettek a kiírási árhoz, 165 millióhoz képest.
2009-bben további ötezer hektár földet adott el az MNV Zrt. Bábolnán 600-7700 ezer forint hektáronkénti átlagáron. Akkor kit is ért kár, és hogyan?
Egyébként Bábolna Város Önkormányzata továbbra is áll az ügyészségi vizsgálatok elébe, hiszen mindenben törvényesen járt el.
Bábolna Város Önkormányzata nevében dr. Horváth Klára polgármester
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2010. április
A hetedik napirendi pontban a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ szakmai programját fogadták el Bábolna
képviselõi.
A nyolcadik napirendi pontban az
önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok javadalmazási szabályzatáról szavaztak az egybegyûltek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, így a Bábolnai Televízió , a Bábolna Gyógyfürdõ Kft., valamint a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató
Kft. javadalmazási szabályzatait a képviselõk elfogadták.
A kilencedik napirendi pontban a
képviselõk szavazataikkal engedélyezték, hogy a Bábolnai Óvoda és Bölcsõde felvehesse a Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde nevet.
A tízedik napirendi pontban az elõzetesen közzétett napirendi pontoktól
eltérõen - mivel az ott meghirdetettek
közül kettõt nem tárgyaltak a képviselõk – a 7-es Major területén létesítendõ
út építésére kiírt pályázatok közül a
legalacsonyabb árat adó COLAS Út
Zr. bruttó 7 millió 952 ezer 698 forintos
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árajánlatát fogadta el a képviselõ-testület.
A tizenegyedik napirendi pontban a
bábolnai képviselõ-testület tagjai a polgármesteri hivatal és az okmányiroda
akadálymentesítésére vonatkozó pályázatokra beérkezett árajánlatok közül a
legalacsonyabbat fogadta el. Az építést
a WF Kft. fogja végezni nettó 7 millió
530 ezer 999 forintért, míg a személyemelõt az Épülettechnika Kft-tõl szerzi
be az önkormányzat nettó 2 millió 250
ezer forintos összegért. Az okmányiroda és a polgármesteri hivatal épületében a munkálatok a nyár folyamán fognak megvalósulni, amelynek során a
személyfelvonó építésén túl az épület
földszintjén kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk, valamint egy
szintén akadálymentes ügyfélfogadótárgyalóiroda is.
A tizenkettedik napirendi pontban a
közbeszerzési szabályzat módosítására,
valamint a közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztására került sor. A bizottság újonnan választott tagjai dr.
Bacsárdi József aljegyzõ, Tavasziné
Horváth Ilona gazdasági vezetõ, vala-

mint Bogár Veronika építésügyi elõadó
lettek.
A tizenharmadik napirendi pontban
a 2010. évi közbeszerzési tervet fogadta
el a képviselõ-testület.
A tizennegyedik napirendi pontban
közbeszerzési pályázatok kiírására került sor, amelyek közül az egyik a városközpont felújítására, míg a másik
Bábolna négy utcájában létesítendõ
csapadékvíz-elvezetõ árok létesítésére
vonatkozott.
A tizenkettedik napirendi pontban
az önkormányzat tulajdonában lévõ
földterületek bérbeadásáról döntöttek
a képviselõk. A pályázatot 2010. február 11-én hirdette meg az önkormányzat
két, valamivel több, mint 16 hektáros
kivett, beépítetlen területre. A pályázat
célja a földterületek kultúrállapotban
való tartása. A kiírt pályázatra csupán
egyetlen ajánlat érkezett, az IKR Zrt-é,
amely cég a képviselõ-testület mostani
döntése alapján nettó 30 ezer forint/hektáros áron kötött megállapodást az önkormányzattal.
Nagy Attila István

Néhány gondolat a Bábolna Shagya Közhasznú Alapítvány
döntésével kapcsolatos ügyészségi vizsgálatról
A múlt év nyarán 9,6 millió forint támogatás
érkezett a Bábolna Shagya Közhasznú Alapítvány számlájára, mely az Epona Lovasklub részére került továbbutalásra. A Kuratórium
2009. szeptemberben az utalást jóváhagyta,
miután megállapította, hogy sem az Alapítványt, sem a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképzõ Iskolát és Kollégiumot kár nem érte. Az Iskola az Epona Lovasklubnál folyó
spanyol képzésért a 2009/2010. tanévben
semmiféle díjat nem fizet.
A Kuratórium döntésével a Felügyelõ Bizottság több alkalommal foglalkozott, majd a Bá-

bolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. vezetése kezdeményezett törvényességi eljárást. A Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség az eljárása során bekérte az ügy iratait, majd megállapította, hogy törvénysértés nem történt, kár
nem ért senkit. Az ügyészség döntését a Kuratórium egyéb más napirendi pontok mellett
a 2010. április 7-én tartandó ülésén fogadja
el. Az ügy megnyugtató módon rendezõdött.
A vizsgálat lezárult, törvénysértés nem történt!
dr. Horváth Klára
a Kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
Bábolna Város Önkormányzata 2010. április hónapban lakossági fórum megszervezését tervezi a szemétszállítással kapcsolatos kérdések megvitatására. A fórum
pontos ideje és helye a BTV képújságban kerül közzétételre a hónap második felében.
Bábolna Város Önkormányzata
BÁBOLNAI FÓRUM
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A köztársasági elnök 2010. január 22-én kitûzte az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választásával kapcsolatos idõpontokat:
- az elsõ forduló idõpontja:
2010. április 11. (vasárnap),
- a második forduló idõpontja: 2010. április 25. (vasárnap).
A szavazás a kitûzött idõpontban 6 és 19 óra között történik.
Amennyiben az elsõ választási fordulóban a választókerület
választópolgárainak több mint a fele szavazott és valamelyik
jelölt megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét
nem kerül sor második választási fordulóra.
Igazolást a választás elsõ és második fordulójára egyaránt –
személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az legkésõbb 2010. árpilis 6-án megérkezzen a Helyi
Választási Irodához. Igazolást – a választás elsõ és második
fordulójára is – legkésõbb 2010. április 9-én 16 óráig lehet
kiadni.
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személyazonosságát és lakcímét kell igazolnia. Erre a következõ érvényes igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és útlevél, vagy
- lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követõen kiállított
vezetõi engedély.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a polgárt, aki
nem tudja a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen
igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben.
Bábolnán mind a négy szavazókör a Bábolnai Általános Iskola épületében mûködik. A mozgásában gátolt személyt
írásbeli kérésére a szavazatszámláló bizottság tagjai mozgóurnával felkeresik. A mozgóurnás szavazást lebonyolítók a
szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.
Helyi Választási Iroda

FIGYELEM!
2010. április 26-án, hétfõn, 15 órától

DÍJTALAN
JOGI TANÁCSADÁS LESZ
A BÁBOLNAI Alapszolgáltatási Központban
(Zrínyi u. 15.).
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

FIGYELEM!
2010. április 26-án, hétfõn, 16 órától

ingyenes pszichológiai tanácsadást
tart Horváth Tímea pszichológus
a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Zrínyi u. 15.).
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Az E.ON Észak-ddunántúli
Áramhálózati Zrt. közleménye
a közterületeken lévõ
fák gallyazásáról
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felkéri a bábolnai ingatlantulajdonosokat és kezelõket a településen (kül- és
belterületen egyaránt) meglévõ kisfeszültségû, középfeszültségû, és nagyfeszültségû villamoshálózatok vezetékei mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet
(akár élõ, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.
A biztonsági övezet környezetében lévõ fák, bokrok ágait az
ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát, illetõleg,
az adott feszültségû vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát
elérik.
A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa
telepíthetõ, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett
állapotában fa vagy növényzet esetében 100-200 kV névleges feszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges feszültség között 2
méternél; kisfeszültségnél 1,25 méternél jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetõt.
Kérjük, hogy felelõsségüket átérezve kötelezettségüknek tegyenek eleget! Vezetékeink által érintett ingatlanjaikon mérjék
fel, hogy hol nem felelnek meg a fák, bokrok a jogszabályi elõírásoknak, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket vagy a
gallyazásra, vagy a fák kivágására, alacsonyabb növésû fák telepítésére! Amennyiben szakmai segítségre, egyeztetésre van
igény, úgy szakembereink állnak rendelkezésre.
Kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát mindaddig, amíg nem egyeztették
az elvégzendõ feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes
szervezeti egységével!
Gyõri régióközpont
9027 Gyõr, Kandó K. u. 11.-13. Tel. (96) 512-802,
Székesfehérvári régióközpont
8000 Székesfehérvár, Királysor 1/C. Tel. (22) 525-497
Szombathelyi régióközpont
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5. Tel. (94) 514-203,
Tatabányai régióközpont
2800 Tatabánya, Március 15. u 11. Tel. (34) 513-802
Veszprémi régióközpont
8200 Veszprém, Mártírok útja 9. Tel. (88) 591-202,
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a területtulajdonosok nem végzik el a rendelet által meghatározott gallyazási
tevékenységeket, úgy társaságunk minden olyan fát, bokrot, növényzetét eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetébõl, amelyek
nem felelnek meg a rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe, a
kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.
Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdonosokat, hogy a jogszabályok
által rájuk rótt, de általuk el nem végzett munkálatok igazolt
költségeit társaságunk utólagosan velük megtérítteti.
Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelõjét illetik, azok társaságunk részérõl történõ
elszállíttatásához a tulajdonos, kezelõ írásbeli hozzájárulása
szükséges.
A fenti tájékoztató nem teljes körû, kérjük, amennyiben a
kérdés érinti önt, részletes tájékoztatásért keresse a fenti címeket és telefonszámokat.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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A család a leghálásabb közönség
Egy zeneiskola tevékenységét az év
nagy részében a belsõ mûhelymunka, a
sok gyakorlás és tanulás határozza meg.
Mégis, ezek mellett szükség van az
olyan alkalmakra is, ahol a tanár-diák
bensõséges kettõsébõl kilépve, a növendékek szélesebb közönség elõtt is megmutathatják tudásukat.
Ott jártunkkor bizonytalan furulyaszó, pergõ dobszólók, ércesebb harsona
hang, slágergyanús szintetizátor dallamok varázsolták el a szülõkbõl, rokonokból álló közönséget.
Szinte közhelyszerû az a megállapítás, hogy egész életünket áthatja a tanulás folyamata – állapítja meg Bánfi Csaba, a Bábolnai Zene és Mûvészeti Iskola

igazgatója. Éppen ezért – folytatja – a
zenélés mellett a koncerthelyzetekben
való helytállást is tanulni kell. Az intézmény, vállalt feladatán túl, a pódiumon
való szereplésre is igyekszik felkészíteni
a gyerekeket. Az már ezek után költõi
kérdésnek tûnik, hogy vajon van-e hálásabb közönség a lámpalázas nebulók
számára, mint az édesanyjuk, édesapjuk és testvéreik alkotta hallgatóság?
A családi koncertek arra is lehetõséget adnak, hogy ki-ki eldöntse, a késõbbiekben milyen hangszert válasszon
majd. – Közkeletû tévhit, hogy vannak
„könnyû” illetve „nehéz” hangszerek.
Ezt a szakma rövid illetve hosszú tanszakoknak nevezi. Tény, hogy léteznek

Március 15-ére emlékeztünk
A magyar nemzeti ünnepek között a márciusi ifjak által indított
1848-as forradalom ünnepe az, amelyik a diákokhoz is a legközelebb álló. A tantermekben a faliújságot rajzok, kokárdák díszítik
ilyenkor. Történelem órán elmegyünk az 1848-as emlékkiállítás
megtekintésére.
Ekkor szoktuk rendezni az iskolai történelem versenyt is az érdeklõdõ diákok számára.
A település lakosai számára mégis az Anonim drámacsoport
mûsora jelenti az iskolások március 15-i megemlékezésének leglátványosabb részét, mert ezt tekinthetik meg a legtöbben.
A csoport vezetõje Veresné Szkocsek Mária szinte évente új ötletekkel áll elõ, hogy kicsit minden évben más legyen-, változatos és
érdekes ez a program. A diákok jó része az Anonimeknél alsós tanuló. Ezért kell számukra az elõkészítõ szakaszban a történelmi

olyan zeneszerszámok, amelyek némileg könnyebben engedelmeskednek a
gyermeki kezeknek. Ám, még a „barátságosabb” hangszereknek is megvannak a maguk mesterfogásai, amelyeket
el kell sajátítani. Természetesen ez sok
gyakorlással és a szorgos munka eredményeként elõcsalt tiszta hangokért járó élménnyel jár – avat be Bánfi Csaba
a zenepedagógusi mûhelytitkokba.
A gyermekét zeneiskolába íratni kívánó szülõk egy része határozott elképzeléssel választ csemetéjének tanszakot
– szögezi le az igazgató. Másrészük bizonytalan, vajon melyik hangszer illene
leginkább a leendõ növendékhez? Akiket csábít a közösségi zenélés és az uta-

7. oldal
zástól sem rettennek vissza, azok a jövõben a fúvószenekar oszlopos tagjai lehetnek. Ilyen esetben kezdetben a furulya ad megfelelõ alapot a késõbb választható harsonához, tubához, kürthöz, trombitához, klarinéthoz.
Az együtt zenélés – ezt a tapasztalatok mutatják – sikeresebb szólistákat is
eredményez – állítja az intézmény vezetõje. A jó nevû helyi fúvószenekar ezért
minden alkalmat megragad, ahol megmutathatja tudását. Legközelebb a neves Közép-Európai Fúvószenekari Versenyen mérik össze tudásukat a kortárs
fúvósokkal. A nívós megmérettetésre
most gõzerõvel készülnek, hogy messze
földre vigyék jó hírét a bábolnai zeneiskolának.
- bm -

eseményekrõl is beszélni. Sokkal jobban, korhûbben tudják a színpadon megjeleníteni a régi eseményeket, történéseket. A színpadi
kellékek, esernyõk, márciusi ifjak arcképei, huszárcsákó, zsinóros
mente, nemzetiszín zászló, jól megtervezett színpadi mozgáskoreográfia , a gyerekek szép, hangos beszéde meghozta a szereplõknek
a közönség vastapsát. Soós Gábor 4. osztályos tanuló Petõfi alakítása külön dicséretet érdemel.
Az idei évben Illyés Rita tanárnõ az énekkarosokkal kitûnõen
szerepelt és nemcsak a mûsorba illesztett dalok csendültek fel, hanem a Himnusz és a Szózat is.
Köszönet és dicséret illeti a drámás és énekkaros gyerekeket és
felkészítõ tanáraikat azért, mert háromszor is elõadták mûsorukat:
Az alsós és a felsõs diákoknak az iskolai mûvészeti teremben, valamint Bábolna város közönségének a Hõsi kapunál tartott központi
ünnepségen.
Jó volt látni és hallani a szép ünnepi mûsorukat.
Veres Zoltán
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,,JÓ SZÓVAL OKTASD’’
Március 14-én Bierbauer Imre tanári munkájának elismeréseként a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjét vehette
át a Szépmûvészeti Múzeum
Barokk termében. S hogy mi
köze a címben szereplõ rabszolgának ehhez az örömteli eseményhez? Paidagógosz-nak nevezte az ókori görög, s paedagogus-nak a latin azokat a rabszolgákat, akik kezdetben az iskolába kísérték a gyerekeket.
Késõbb a tanulók erkölcsi nevelését, okításukat is rájuk bízták.
Az utókor talán tisztelgésbõl
ma is pedagógusoknak nevezi
azokat, akik gyermekeink elméjét nyitogatják a világra.
A díjazottal stílusosan a kémia teremben találkozom. Enyhe vegyszerszag, a falon a Mengyelejev-féle periódusos rendszer. Leveszi köpenyét, alig ért
véget az óra.
Mikor arról kérdezem, mit
érzett elõször, amikor a kitüntetésrõl értesült, messzirõl kezdi.
– Harmincnégy éve élek Bábolnán, s ugyanennyi ideje tanítok
itt az iskolában. Ebbõl tizenhat
esztendeig igazgatóként irányítottam az intézmény életét. Már
diákkoromban is jó tanuló, jó
sportoló voltam. A fõiskola elvégzése után alig tanítottam két
esztendeje, amikor szintén egy
márciusi napon, miniszteri dicséretben részesültem. Számos

közeli iskola még ma is azon
pedagógiai programok alapján
dolgozik, amelyek kialakításában közoktatási szakértõként
én is közremûködtem. Pályám
tehát mindig valahogy a tanítás, a gyerekek közelében mozgott. Így, lassan a nyugdíj felé
életmûvem elismerésének érzem ezt a díjat. De, azt is tudom, hogy sokan vannak – akár
a bábolnai tantestületben is –
akik, megérdemelnék, hogy észrevegyék, jutalmazzák áldozatos munkájukat – mondja
Bierbauer Imre.
Ahogy mesél, úgy tûnik,
mintha mindig is tanár lett volna, akit a kémia, biológia és
földrajz örökre eljegyzett. A beszélgetés során kiderül, egy tá-

voli tanító néni rokona inspirálta õt a pályaválasztásra. Igaz,
már akkor is látszott az idõs
hölgy házán, hogy a tanításból
nem lehet meggazdagodni, de
az vitathatatlannak tûnt, hogy a
falu egyik legmegbecsültebb és
legtiszteletreméltóbb embere
volt. Így hát, nem is volt kérdés,
hogy a jóeszû fiatalember merre
indul az életben. Persze, a kísértés õt is utolérte. Kacérkodott
vele a gazdasági szféra, ahol a
tanári fizetés többszörösét is
megkereshette volna, ám õ kitartott választott hivatása mellett. Mint mondja: a díjért sok
embernek jár köszönet. Elsõsorban feleségének, családjának, a kitüntetésre felterjesztõknek. Emellett természetesen
kollégái is részesei sikereinek,

hiszen csak egy jó csapatban lehet jól teljesíteni. Ám, a lajstromból nem hagyhatja ki azon
gyerekeket sem, akik miatt érdemes nap mint nap átlépnie az
iskola küszöbét.
Ezért nézi kissé idegenül
azokat a folyamatokat, amelyek
a mostani iskolarendszert jellemzik. A rendszeres számonkérés hiánya, a kötelesség, mint
fogalom szinte ismeretlen volta,
szerinte rossz irányba tereli a
diákokat. – A felnõtt világban
kõkemény követelményekkel
találja szemben magát a frissen
végzett diák, és erre a jelen iskolája nem készít fel kellõképpen – véli Bierbauer Imre. Optimista ember lévén mégis bízik
abban, hogy elõbb-utóbb helyére kerülnek a dolgok. A pedagógus majd adminisztráció helyett a gyerekek között tölti ideje javát, de az újdonságok és a
jól bevált, hagyományos értékek
közötti egészséges egyensúly is
helyreáll.
Figyelem a régrõl ismerõs arcát. Próbálom kifürkészni, vajon mi a titka? Mitõl van az,
hogy diákkal, kollégával, szülõvel egyaránt szót ért? Tisztelik,
ahogy annak idején tanító rokonát. Kérdésemre elmosolyodik,
majd így szól: – A misztérium az
emberségben van. Csak az lehet
jó pedagógus, aki szereti a kicsiket, mert a gyerek, hálás teremtmény. Ezt József Attila írja
le a legszebben: „.. jó szóval oktasd, játszani is engedd…” Enynyi a titok.
- bakos mónika -

Nõnapi
mulatság
Március 6-án Bábolna Önkormányzata nõnapi mulatságra invitálta
a város nõi lakosságát a helyi szabadidõközpont színháztermébe. A rendezvényen a Gyõri Nemzeti Színház
neves mûvészei, - Karsai Klára, Gaál
Anikó és Elek Zsolt – szórakoztatták
operett-slágerekkel a nagyérdemût.
Ezt követõen Birbauer Imre, Bábolna
alpolgármestere köszöntötte a hölgyeket, és beszédében a következõket
mondta: „A nõnap egyszerre a társadalom és a család ünnepe is.
Miközben tisztelettel adózunk
történelmünk hõslelkû asszonyainak,
méltán köszöntjük a mai utódokat is,
akik talán nem hõsök, de nagy terheket hordoznak a hátukon. Kettõs
áldozat terhét, amit a hivatás és az
anyaság jelent…” A város alpolgármesterének ünnepi szavai után a
Tiamo Moderntánccsoport szórakoztatta a közönséget.

Bierbauer Imre városunk legfiatalabb hölgyét köszönti
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Tánc szívvel-lélekkel
Tíz település, háromszázharminc táncos, hatvan kísérõ, tizennégy csoport,
szépszámú nézõsereg. Számokban így summázhatnánk a VI. Tipegõ Megyei
Gyermek Néptáncfesztivált, amelynek március 20-áán a Bábolnai Szabadidõközpont adott otthont.
A fesztivál módot nyújt azoknak a
csoportoknak, amelyek még nem érzik
magukat elég érettnek, hogy megyei
vagy regionális rendezvényeken mutatkozzanak be – mondta a rendezvény
egyik fõ szervezõje, Bors Erika, a Cseperedõk Néptáncegyüttes vezetõje. Férje,
Török Sándor, a táncegyüttes másik vezetõje ezt még kiegészítette azzal, hogy a
bábolnaihoz hasonló rendezvényeken
nem a versenyen van a hangsúly, mert –
ahogy magyarázta – ilyenkor a hasonló
érdeklõdésû gyerekek találkozási lehe-

tõségén túl szakmai tapasztalatcserére
is alkalom nyílik. A zsûri építõ javaslatainak hatása pedig meglátszik a színpadra vitt produkciókon, amelyek a Cseperedõk vezetõi szerint évrõl évre egyre
színvonalasabbak.
A megyei gyermek néptánc seregszemle szervezésében oroszlánrész jutott a szintén a mûfaj elkötelezettjének
számító Gábor Klárának. A komáromi
Garabonciás Táncegyüttes vezetõjének
elmondása szerint a Nemzeti Kulturális
Alap pályázatán nyert forrást használták

fel a megyei táncfesztivál megszervezéséhez. A rendezvényt támogató szervezésért és lebonyolításért, valamint a
program kivitelezéséhez nyújtott önrészért a komáromi Csokonai Mûvelõdési
Központnak mondott köszönetet. Igaz,
abból sem csinált titkot Gábor Klára,
hogy a hasonló, kulturális rendezvények felett sötét felhõk gyülekeznek.
Ennek magyarázata, hogy az ezt a fesztivált is szponzoráló kulturális alap egyre
szûkülõ forráskészlet fölött rendelkezik.
Ennek ellenére, vagy épp emiatt a
zsûriben helyet foglaló Hahnkakas István táncpedagógus a Tipegõ
Gyermeknéptáncfesztivál fontosságáról
beszélt. – A hasonló programok lényege, hogy a résztvevõk átitatódjanak ezeréves kultúránkkal. A számítógép és
internet világában a tánc és a népzene

Sikeres véradás Bábolnán

hallatlan elõnye, hogy pusztán be kell
fogadni – vélte a szakember.
Persze, mint hozzáértõtõl, a látott
produkciók értékelését is vártuk. Itt,
ahogyan országos szinten is, érezhetõek
a tánccsoportok közötti különbségek –
mondta. Ez egyrészt a színpadra lépõ
gyerekek felkészültségi szintjébõl, másrészt az egyesületek, iskolák anyagi
helyzetébõl fakad. Ettõl függetlenül öszszességében a bábolnai fellépéseket jónak értékelte, amelyek némelyikbõl
még õ is tapasztalatot merített.
Az egész délutánt betöltõ program
eszmeiségét is Hahnkakas István fogalmazta meg akkor, amikor a mûvészeti
ág jövõjérõl faggattuk. – Nincs könnyû
helyzetben ez a mûfaj. Kevés a szakképzett oktató, kevés a táncos. Talán táncos
még lenne is elég, csak szívvel- lélekkel
- bakos mónika csinálják!

Az utóbbi idõszak legsikeresebb véradását bonyolították le március 18-án a Szabadidõközpontban. Morovicz Józsefné a Vöröskereszt helyi szervezetének titkára, a
véradások állandó szervezõje televíziónk számára elmondta: 58 fõ adott vért, akik
közül 3 elsõ véradó volt. Bizony rég nem jelentkeztek már ilyen számban újdonsült
vért adni kívánók. Néhány jelentkezõt az orvos azért utasított el, mert enyhébb lefolyású betegségben szenvedtek, de úgy tûnik, ismét megjött a bábolnaiak véradó kedve.
A legutóbbi, novemberi akció során kissé elkeseredetten nyilatkozott Moroviczné
Erzsike, aki a helyi véradások fáradhatatlan szervezõje. Most azonban a múltkorinál sokkal derûlátóbb volt, mert több fiatalt is felfedezett a vállalkozó kedvûek közt.
Ez azt jelzi, hogy az ifjabb generációhoz is eljutnak felhívásaik, és õk is megértik a
véradások fontosságát. Azt, hogy hazánkban kevés a vér, viszont sokan várnak rá.
Akár bonyolult mûtétek, akár sürgõsségi beavatkozások kapcsán, de sok olyan
gyógyszerkészítmény is létezik, melynek elengedhetetlen összetevõje a véradók által
adott vér.
Bábolnán a Tatabányai Vérellátó Központ munkatársai veszik le a vért, melynek
elõzményeként orvos vizsgálja a jelentkezõk egészségi állapotát. Minden egyes vérmintát szigorú ellenõrzésnek vetnek alá, és csak ezután kerülhet tárolásra, felhasználásra.
A titkárasszonytól kapott információk szerint a következõ véradásra várhatóan
augusztus elején kerül sor, melyrõl a szervezõk idõben értesítik a lakosságot.

BÁBOLNAI FÓRUM

10. oldal

www.btv.hu

2010. április

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Április 11-én ünnepeljük József Attila születésnapján a költészet napját. Egy másik híres író, Máray Sándor is ezen
a napon látta meg a napvilágot 1900. április 11-én Kassán és 1989-ben San Diegóban halt meg.
1942-ben írta a Gyertyák csonkig égnek c. kisregényét.
E mûvének részletével ünnepeljük a költészet napját, és talán el is olvassa majd a kedves olvasó a mû egészét.
A történet röviden: Két egykori barát negyvenegy év után találkozik. Beszélgetésük majdnem egy monológ, melyben
egyikük a vádló, másikuk a vádlott szerepét kapja. Két hetvenen felüli férfi, akik negyvenegy évig éltek úgy, hogy nem
tisztáztak egy dolgot kettejük közt, de most mindketten úgy érzik, hogy életük végéhez közeledve, a nyugodt elmúláshoz szükség van erre a találkozóra.

Máray Sándor:

A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK
(részlet)

Az ember egy életen át készül valamire.
Volt egy idõ életemben, az ifjúság évtizede, mikor a világ engedelmesen tûrte
jelenlétemet, igényeimet. Ez a kegyelmi
idõ. Ilyenkor mindenki eléd siet, mintha
te lennél a hódító, akit ünnepelni kell
borral, lányokkal és virágfüzérrel. S csakugyan, abban az évtizedben, mikor elvégeztük az iskolát Bécsben, s aztán a csapatnál éltünk, egy pillanatra sem hagyott
el a biztonság tudata. Az érzés, hogy titkos, láthatatlan szerencsegyûrût húztak
ujjamra az istenek. Nem történhet komoly bajom, szeretet és bizalom vesz körül. Ez a legtöbb, amit ember az élettõl
kaphat. Ez a legnagyobb kegyelem. Aki
elbízza ilyenkor magát nyegle vagy pökhendi lesz, aki nem tudja alázattal elviselni a sors kényeztetését, aki nem tudja,
hogy ez a kegyelmi állapot addig tart,
amíg nem váltjuk fel az istenek ajándékát
aprópénzre, elbukik. A világ csak azoknak bocsát meg ideig-óráig, akik szívükben szerények és alázatosak.
Csak a részletesbõl érthetjük meg a lényegest. Minden részletet ismerni kell,
mert nem tudhatjuk melyik fontos. Mikor
világít egy szó a dolgok mögé. Rendet
kell tartani mindenben.
Mert az emberrel nemcsak történnek a
dolgok. Az ember csinálja is azt, ami történik vele. Csinálja, hívja magához, nem
engedi el azt, aminek meg kell történni.
Ilyen az ember. Akkor is megteszi, ha
rögtön, elsõ pillanattól érzi, tudja, hogy
amit tesz, végzetes. Tartják egymást az
ember és sorsa. Idézik és alkotják egymást. Nem igaz, hogy a végzet vakon lép
életünkbe. A végzet az ajtón át lép be,
melyet mi tártunk fel, s magunk elõtt tessékeltük a végzetet. Nincs ember, aki
elég okos és erõs ahhoz, hogy elhárítsa
szóval vagy cselekedettel azt a balsorsot,
amely vastörvénnyel következik lényébõl,
jellemébõl.

S azt mondja: másféle ember vagy.
Nem értem ezt a szót, nem tudom még
mi ez a másféleség. Sok idõ és sok magányos óra tanít meg rá, hogy örökké errõl
van szó. Férfi és nõ, barátok, világi kapcsolatok, minden ezen múlik, ezen a másféleségen, mely két pártra szakítja az emberiséget. Néha már azt hiszem csak ez a
két párt van a világon , s mindenféle változata ennek a másféleségnek. Az osztálykülönbségek, a világnézeti, hatalmi
árnyalatok. Mindez csak e másféleségbõl
következik. S mint ahogy csak az egyféle
vércsoportból tartozó emberek tudnak
egymásnak a veszély pillanatában segíteni, mikor vérüket adják embertársuknak,
kinek rokon a vérképlete, úgy a lélek is
csak akkor tud segíteni egy másik léleknek, ha nem másféle. Ha szemlélete meggyõzõdésnél is titkosabb, valósága hasonló.
Mert mindig a másfélét szeretjük, õt
keressük az élet minden helyzetében és
változatában. Az élet legnagyobb titka és
ajándéka, ha két egyféle ember találkozik. Oly ritka ez, mintha a természet erõvel és fortéllyal akadályozná meg ezt az
összhangot. Talán mert a világ teremtéséhez az élet megújulásához szüksége van a
feszültségre, mely az örökké egymást keresõ, ellentétes szándékú és ütemû emberek között keletkezik. Váltóáram tudod.
Ahová nézel ez a pozitív és negatív erõcsere. Mennyi kétségbeesés és vak reménykedés van e kétféleség között.
S mindent elérhetsz az életben. Mindent legyõzhetsz magad körül és a világban. Mindent neked adhat az élet, s te
mindent elvehetsz az élettõl. Csak egy
ember ízlését, hajlamát, életütemét nem
tudod megváltoztatni. Azt a másféleséget, mely teljesen jellemez egy embert,
aki fontos számodra. Akihez közöd van.
Az emberi jellem törvényei ellen nem tehetsz semmit. Soha.
A végén miden olyan egyszerû lesz.
Minden ami volt, s ami lehetett volna.
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Pornál és hamunál is kevesebb lesz minden. Minden ami tény volt. Amitõl úgy
égett szívünk. Amit, azt hittük nem lehet
elviselni. Belehalunk vagy megölünk valakit.
Van valami ami rosszabb, mint a halál
és a szenvedés: az, hogy az ember elveszíti önbecsülését. Van valami, ami úgy tud
fájni, égni, sebezni, hogy talán a halál
sem tudja feloldani az ilyen gyötrõdést...
ha egy ember, vagy két ember megsebzi
bennünk azt a mély önérzetet, mely nélkül nem tudunk többé emberek maradni.
Hiúság. S mégis az emberi élet legmélyebb tartalma ez az önérzet. Ezért egyezünk bele mindenféle megoldásba: az aljas, a gyáva megoldásba is. Nem gyávaság
ez, nem: az életösztön utolsó védekezése.
A sors megérintett bennünket és betelt
fölöttünk. S viseltük ezt a sorsot.
Vannak kész szavak, melyekkel lélektelenül és gépiesen meghatároz az ember
bizonyos helyzeteket.
Az idõ tisztítótüze kiszívott az emlékekbõl minden haragot.
Túlélni valakit, akihez olyan közünk
volt, hogy ölni is tudtunk volna érte; túlélni valakit, akihez olyan közünk volt,
hogy majdnem belehaltunk: ez egyike az
élet titokzatos és minõsíthetetlen bûntényeinek. A törvénykönyvek nem ismerik
ezt a bûnt.
A végén nem számít semmi ami a világban van, csak ami a szívünkben marad.
Te is azt hiszed, hogy az élet értelme
nem más, mint az a szenvedély? Mely egy
napon áthatja szívünket, lelkünket és testünket, s aztán örökké ég a halálig? Akármi történik is közben? S ha ezt megéltük,
talán nem is éltünk hiába? Ilyen mély,
ilyen gonosz, ilyen nagyszerû, ilyen embertelen a szenvedély? S talán nem is szól
személynek, csak a vágynak? Vagy mégis
személynek szól? Örökké és mindig csak
annak az egy és titokzatos személynek,
aki lehet jó, lehet rossz, de cselekedetein
és tulajdonságain nem múlik a szenvedély, amely hozzá kötöz?
Mint minden emberi csók ez is felelet
a maga torz és gyöngéd módján egy kérdésre...
(Összeállította: Veresné Szkocsek Mária)
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VÁLTOZÁSRA VÁRVA!
Itt a tavasz! Igaz ez a természetre, de az idén igaz ez a társadalmi életünkre is. A tavasz a megújulás, az újrakezdés és a feltámadás idõszaka. Ilyenkor
rügyeznek a fák, zöldell a mezõ és megérkeznek a vándormadarak is. Hosszú
és kemény idõszakot hagytunk magunk mögött. Sokszor kerültünk nehéz
helyzetbe. Kellemetlen körülmények, rossz idõjárás, a hideg és a sok hó megnehezítették életünket. Havas utak, hóbuckák akadályozták a megszokott
mindennapjainkat. Ezeket a kellemetlen körülményeket, rossz utakat, hóbuckákat mind-mind el kellett takarítani, ahhoz, hogy életünket ismét a
megszokott mederben tudjuk folytatni. Ma már a tavasznak örülünk, annak ellenére, hogy megérkeztével a munkák, a tennivalók sokasága is megérkezett.
A természet megújulása mellett az idei tavasz (mint már utaltunk rá) társadalmi életünk megújulását is meghozta. Február 5. – csak úgy, mint a természetben a rügyfakadás – társadalmi életünk rügyfakadását is jelentheti.
Ezen a napon egy országértékelõ elõadást hallhattunk a legnagyobb ellenzéki
párt elnökétõl, volt miniszterelnöktõl. Ez a beszéd, melyet jó volt hallgatni, bizakodással tölthet el bennünket a jövõt illetõen. Annál is inkább így van ez,
mert társadalmi, gazdasági életünk helyzetérõl az utóbbi idõben csak megdöbbentõ rossz híreket hallhattunk! Szinte hihetetlen, hogy nagy vállalataink
egyes vezetõi mit mûveltek. Amikor az ország lakosságának nagy része szinte
nyomorog, az egészségügy az oktatás napi gondokkal küzd, ezek milliókat
loptak el, mindezidáig büntetlenül. Szerencsére gazdasági életünkben is –
csak úgy, mint az utakon – megkezdõdött a nagy ,,hóeltakarítás’’, a korrup-
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ció és a visszaélések felderítése és reméljük a megbüntetése is. Az értékelõ
beszéd errõl is szólt, örömmel hallottuk, hogy az elszámoltatás tovább folytatódik. A bûnösök felelni fognak! A hihetetlen megújuláshoz ez is hozzátartozik. A teendõk közül azonban ez csupán csak egy, ezen kívül még más teendõk sokasága vár az új országgyûlésre és a kormányra.
Az ország gazdasága romokban hever. A munkanélküliség soha nem látott
méreteket öltött. Kis- és középvállalatok ezrei mentek tönkre. Ezeket mind
orvosolni kell! Tehát változásra van szükség, és a változás kell! Az évértékelõ
beszéd a gazdaság helyreállítását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Egymillió munkahelyet kell teremteni – mondja (persze nem egy év alatt), és ez
lehetséges. De a társadalmi és gazdasági élet más területei is hihetetlen rossz
állapotban vannak. Pl. az egészségügy! A kórházak sokasága nem tud betegeket fogadni. Az egészségügyi dolgozók, orvosok, nõvérek nagy része kénytelen
külföldre menni. Itthon nincs munka, nincs pénz, holott rengeteg beteg van!
Ugyanez a helyzet a közoktatás területén is. Tanárok, oktatók maradnak állás
nélkül, mert az iskolákat összevonják, vagy becsukják. Minden változást, sürgõs változást igényel! A szociális intézmények, bölcsõdék, óvodák, fogyatékkal
élõk eddigi állami ellátása megszûnõben van. A közbiztonság kérdése társadalmi életünk egyik legfájóbb területe. Elszaporodtak a lopások a rablások,
sõt a gyilkosságok is. Egyedül élõ, beteg öregembereket pár forintért meggyilkolnak! A városokban este az utcán egyedül járni nagy könnyelmûség. És még
lehetne sorolni a szörnyûségeket. Minden sürgõs változást igényel!
Ezek ismeretében nem lehet vitás, hogy lakosságunk is a változást igényli
és ennek megfelelõen fog szavazni!
Szakács Ferenc

GONDOLATOK A VÍZ VILÁGNAPJA ÉS A
FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL – JOGI SZEMPONTBÓL

“Ha kivágtuk az utolsó fát, megmérgeztük
az utolsó folyót, és az utolsó halat is kifogtuk,
rájövünk majd, hogy a pénz nem ehetõ”.
(a Greenpeace jelmondata)

Mostanában két világnap is a környezetvédelem fontosságára irányítja figyelmünket: március 22-e a Víz Világnapja,
és április 22. a Föld Napja. Ezekhez kapcsolódva egy viszonylag új és kevéssé ismert jogterületet, a környezetvédelmi jogot szeretném röviden bemutatni a Kedves Olvasóknak, amely a környezetszenynyezéssel kapcsolatos problémák növekedése miatt mind a gazdasági szereplõk,
mind társadalmunk életében egyre jelentõsebb szerepet játszik. Emellett létjogosultságát az adja, hogy a jognak, mint a
társadalom irányítására szolgáló normarendszernek reagálnia kell az együttélést
veszélyeztetõ magatartásokra is, amelyek
közül a környezetszennyezés nem ismer
országhatárokat…
Némi leegyszerûsítéssel a környezetvédelmi jog az ökológiai egyensúly fenntartására a környezetet, illetve egyes elemeit (pl. víz, föld, levegõ, stb.) érintõ tevékenységek szabályozására vonatkozó
nemzeti és nemzetközi szabályok joganyaga. A jogterület a hatvanas évek vége óta fejlõdött ki, a környezeti katasztrófák és az ezek nyomán erõsödõ lakossági (társadalmi) mozgalmak, illetve a
törvényhozásba kapcsolódó zöld pártok
hatására. A szabályozás fõbb elvei: az
elõvigyázatosság, a megelõzés, a ,,szenynyezõ fizet’’, a környezeti hatások integrált figyelembevétele, a társadalmi tájékoztatás és részvétel.

A környezetvédelem hazai jogi alapjait a Magyar Köztársaság alaptörvénye, az
Alkotmány körvonalazza (18.§, ill. 70/D.
§ (2) bekezdés); eszerint az állam „elismeri és érvényesíti mindenki jogát az
egészséges környezethez” (kritikai élû
megjegyzésként hozzáfûzhetjük, hogy
nem helyes a környezetvédelmet kizárólagosan állami kötelezettségként megfogalmazni, abban ugyanis valamennyiünknek szerepet kell vállalnia). Kérdés azonban, hogy milyen konkrét eszközök állnak rendelkezésre eme alapjog biztosítására? Nos, mivel a környezetvédelem az
élet csaknem minden területét érintõ jelenség, ennek megfelelõen a jognak is
számtalan ágában megtalálhatók ilyen
tárgyú rendelkezések, a polgári jogtól a
közigazgatási jogon át a büntetõjogig. Az
említett eszköztár bemutatása természetesen meghaladná jelen cikk terjedelmi
kereteit, így itt és most csupán a büntetõjogi arzenálból emelnék ki néhányat.
Amikor a szakirodalom környezeti büntetõjogot említ, azon általában a Büntetõ
Törvénykönyv 280-281/A. §-aiban foglalt
tényállásokat (környezetkárosítás, természetkárosítás és hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése) szokás érteni, bár
tágabb értelemben egyéb tényállások (pl.
visszaélés radioaktív anyaggal) is ide vehetõk. A felsorolt tényállások durva leegyszerûsítéssel az alábbi magatartásokat
foglalják magukba:
a) környezetkárosítás alatt a föld, a levegõ, a víz, az élõvilág veszélyeztetését
vagy károsítását kell érteni, amely alapesetben 3,5, ill. 2-8 évig terjedõ szabad-
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ságvesztéssel büntethetõ; de a törvényhozó e cím alatt szabályozza azt az esetet is,
amikor az elkövetõ az ózonréteget károsító anyagból a személyes használatra
szolgáló mennyiséget meghaladóan az
országba behoz, kivisz, vagy forgalomba
hoz (3 évig terjedõ szabadságvesztés);
b) természetkárosítás: elkövetõje (fokozottan) védett élõlényt jogellenesen
megszerez, behoz, kivisz, vagy azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja (alapesetben 3 évig terjedõ szabadságvesztés); szintén ide tartozik, ha valaki védett élõlény élõhelyét, védett természeti területet, barlangot jelentõs mértékben megváltoztat;
c) hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése: engedély nélküli hulladék elhelyezést és hulladék kezelést bünteti, 3
(veszélyes hulladék esetén 5) évig terjedõ
szabadságvesztéssel.
E tényállások kritikai elemzése helyett
azzal zárnám soraimat, hogy fontos dolog
a jogszabályok minél precízebb megfogalmazása, azonban a legjobb jogszabályt
is el lehet szabotálni, ha a jogalkalmazókban nincs meg a készség és képesség azok
helyes alkalmazására. Ezek kialakítása
pedig jelen esetben részben a környezettudatos nevelés feladata is…
Amennyiben a Tisztelt Olvasókban felmerül valamilyen, közérdeklõdésre számot tartó vagy tanulságos jogi kérdés, és
azt szívesen megosztanák a többi Olvasóval, kérem jelezzék a
jogirovat@gmail.com címen.
dr. Veres Zoltán
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját
a

Bábolna Város Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját

2010. április 16-án 18 órakor
a Kamara Színházba,
„A muzsika hangjai – Bábolnai gálaest”
címû rendezvényre.

CSEPEREDÕK
NÉPTÁNCCSOPORT
15 ÉVES
JUBILEUMI MÛSORÁRA
a bábolnai Szabadidõközpontba
2010. április 24-én 16 órára
Közremûködnek a
Cseperedõk régi táncosai

Közremûködnek:
a
KECSKÉDI NÉPTÁNC EGYESÜLET
TÁNCCSOPORTJAI

Muzsikál a Rojtos Együttes

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt

2010. május 1-jén
a Szabadidõközpont elõtti területre!
Töltsön el családjával, barátaival, ismerõseivel
egy kellemes délutánt!
14.00–20.00
15.00–15.30
15.30–15.50
16.00–16.30
17.00–18.00
18.00
19.00 órától

Program:

Zorb, ugrálóvár
Cseperedõk Néptánccsoport
elõadása
Vadvirág Együttes
- Idõsek Klubja mûsora
Tiamo Moderntánccsoport
produkciója
Ritmus Koncert Fúvószenekar
koncertje
Májusfa állítás
RETRO BULI VAN!
A ’70 – ’80 – ’90-es évek zenéibõl,
bakelit lemezekrõl twist,
rock and roll,
mulatós és funky zenék.
Mûsorvezetõ: DJ. KUTI

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõtestülete pályázatot hirdet a 2010. szeptember
10-11-én megrendezésre kerülõ XII. Kukorica
Fesztivál rendezvénysátrában és annak öt méteres környezetében történõ, meleg- és hidegkonyhai vendéglátói tevékenység ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 16. 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Bábolna Város Polgármesteri Hivatala
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
A pályázati adatlap átvehetõ Bábolna Város
Polgármesteri Hivatalában, illetve letölthetõ
a www.babolna.hu internetes honlapról.
A pályázattal kapcsolatosan
további információ kérhetõ Török Sándortól
(tel.: 34/568-037; 20/430-0703).
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A természetgyógyász tollából….

A reumatikus ízületi bántalmak
alternatív terápiái
Az emberi mozgékonyságot az ízületek biztosítják. Ezek megbetegedései gyulladáshoz és fájdalomhoz vezetnek, ami pedig korlátozza, sõt le is béníthatja mozgásunkat.
Az ízületi gyulladás hazánkban több mint egymillió embert érint.
A tünetek szerencsére számos természetgyógyászati módszerrel enyhíthetõk.
Reumás ízületi gyulladás:
Az ízületi porcot érintõ és pusztító gyulladás. Oka lehet gennyes góc, toxinok a
vérben, illetve autoimmun reakció. A betegség elsõként a kéz és a lábujjakat, illetve
a csuklót érinti. Civilizációs betegségnek tartják, de létezik öröklõdõ hajlam is. Az
érintett ízület megduzzad, fájdalmas. Általában fiatal és középkorú felnõtteknél alakul ki, gyakoribb a nõk körében.
Kezelése komplexen: külsõleg és belsõleg történik. A tünetek mérséklésére lázcsillapító, gyulladáscsökkentõ, fájdalomcsillapító, salaktalanító gyógynövényekbõl
készült teakeveréket adagolunk belsõleg (fûzfakéreg, fekete nyárfa kéreg, rozmaring, aranyvesszõ, mezei zsurló). A merevségre olyan drogokat választunk, amelyek
a gyulladásban lévõ szövetek protoplazmáját átváltoztatják normális folyékonyságúvá (csalán, mezei zsurló, fehér babhéj).
A fájós, reumatikus ízület általában meg van dagadva, merev és korlátozza a
mozgást. Ha külsõleges gyógynövényes kezeléssel akarunk javulást elérni, nem elegendõ pl. csak gyógykenõcs vagy pakolás. A betegnek változtatnia kell eddigi életstílusán, meg kell reformálni a táplálkozását is. Fogyasszon napi rendszerességgel friss
zöldséget , gyümölcsöt, dióféléket. A gyulladást különösen hatékonyan csökkentik a
tengeri halakban lévõ esszenciális zsírsavak. Vannak, akiknek segít az ananász
bromelin hatóanyaga, ami gyulladáscsökkentõ hatású. Jó hatással bír továbbá az
antociánokban gazdag cseresznye illetve áfonya is.
Ezen túlmenõen kombinálni kell a kezelést más természetgyógyászati módszerekkel is, amelyek fokozzák a gyógynövények hatékonyságát. Ide tartozik a pozitív
gondolkodásmód, a BEMER pulzáló elektromágneses terápia, TENS kezelések,
akupresszúrás pontok masszírozása, aromaterápia, talpmasszázs , mozgatás- pihentetés ,aromaterápiás masszázs is. A nagyon fájdalmas vagy gyulladt ízületet minden esetben pihentetni kell , s ha már kevésbé fáj, mozgatni érdemes. Izomerõsítõ
gyakorlatokat is végezhetünk annak érdekében, hogy az ízület körüli izmok rugalmasak maradjanak, elõsegítve az ízületi felszínek síkosságát biztosító folyadék termelõdését.
A reumatikus ízületi bántalmak kezelése akkor lesz hatásos, ha a fent említett
szabályokat beiktatjuk a gyógy programba. Ha ez megtörtént, jöhet a külsõleges
gyógynövénykezelés is. Ezek célja , hogy oldják az ízületek merevségét, beszívódjanak az ízületbe és ott kifejtsék gyulladásgátló hatásukat.. Elõször is a kádba forró vizet engedünk, miközben elkészítjük a különbözõ gyógynövényekbõl álló vizes kivonatot. A gyógyfürdõben a fájós testrész átmelegszik, a pórusok kitágulnak, felgyorsul a vérkeringés ,a hatóanyagok pedig a pórusokon keresztül kifejtik hatásukat.
Mindezeknek köszönhetõen csillapodik a fájdalom, mert a vérkeringés több salakanyagot távolít el a gyulladás helyérõl, mint azelõtt.
30 perc gyógyfürdõ után 15 percig körkörös mozdulatokkal gyógykrémmel
masszírozhatjuk a fájós ízületet. Mindezt a gyógyfürdõt hideg duzzanatra alkalmazzuk, ha azonban meleg az ízület, akkor hideg agyagpakolásokat helyezünk a beteg
testrészre.
A leghatásosabb reuma elleni gyógynövények a következõk: ánizs, koriander,
borsmenta, szurokfû, boróka, bazsalikom, szegfûszeg, kakukkfû, orvosi zsálya, csalán, mezei zsurló, babérlevél.
A másik csoportba tartoznak azok a gyógynövények , amelyek nemcsak kitágítják
a pórusokat és gyógyítják a gyulladást, hanem nagyon erõs izgató hatásukkal felgyorsítják a vérkeringést a fájós testrészben. Ezeket azonban nem szabad alkalmazni közvetlenül a bõrön, mert bõrgyulladást okoznak, ezért krémek, olajok, tapaszok
formájában használjuk õket. Ide tartoznak azoknak a növényeknek a kivonatai is ,
amelyek szerves kötésû ként tartalmaznak: kelkáposzta, káposzta, torma, mustármag .Továbbá ilyen hatású még a capsaicin tartalmú paprika is, valamint a kámfor
és eukaliptusz is.
Számos lehetõség kínálkozik tehát , hogy ízületi problémáinkra szelíd gyógymódot alkalmazzunk. Érdemes azonban képzett terapeuta segítségét kérni, aki holisztikus szemlélettel a probléma megoldására törekszik, nemcsak a tünetek megszüntetésére.
Az egyoldalú „testápolásnál” sokkal fontosabb , hogy lelkünkön is munkálkodjunk , hiszen csak így lehet tartós és eredményes bármely terápia.

Ha kérdése van a témával kapcsolatban, hívjon,
vagy írjon a tothhedi@t-oonline.hu címre.
Fábiánné Dr. Tóth Hedvig
+36305174790

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna
11-én vasárnap
18-án vasárnap
25-én vasárnap

ÁPRLIS
10.15 órakor szentmise
- Isten irgalmasságának vasárnapja
10.15 órakor szentmise
- Húsvét 3. vasárnapja
10.15 órakor szentmise
- Húsvét 4. 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
ÁPRILIS 11.
ÁPRILIS 18.
ÁPRILIS 25.
MÁJUS 2.
MÁJUS 9.
MÁJUS 16.

–
–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu
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
sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok:
Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
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
ÁPRILIS 18. vasárnap 15 óra
Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;
http://enekeskonyv.lutheran.hu/

BÁBOLNAI FÓRUM

14. oldal

2010. április

www.btv.hu

A VÁLASZTÁS TÉTJE
Néhány nap múlva választ az ország. Sokan már tudják kire adják
a szavazatukat, vannak akik még
bizonytalanok, egy részük még azt
sem döntötte el, egyáltalán elmegy-e szavazni. Pedig most igazán fontos, hogy minél többen
részt vegyünk a választáson.
Nagy a tét. Arról kell döntenünk, megõrizzük-e az ország békéjét, a biztos nyugdíjakat és a
szabadságunkat, vagy átengedjük
az irányítást a populista jobboldalnak és a szélsõjobbnak. A választástól történõ távolmaradás
ugyanis azt eredményezheti, hogy
a Fidesz és a Jobbik a hamarosan
megalakuló új Parlamentben
olyan számbeli fölényt szerezhet,
amelynek révén mindent megtehetnek a törvényhozásban. Meg
tudjuk-e akadályozni, hogy a többség támogatására hivatkozva kizárólag õk diktáljanak, õk határozzák meg további sorsunkat? Hogy
az õ képükre formálják az országot, õk mondják meg, ki számít
magyarnak? Hogy õk határozzák
meg, ki az, aki beleszólhat a közügyek alakításába, kit tekinthetünk a barátunknak, kire emlékezzünk, és hogyan? Hogy csendõrség, vagy Magyar Gárda vigyázzon
a rendre?
Megannyi kérdés, amire reményeim szerint sokan a szavazataikkal fognak válaszolni. Tudom,
hogy vannak, akik többet vártak a
szocialisták kormányzásától, s ezt
távolmaradásukkal akarják kifejezni. Abban bízom, sõt kérem
õket: gondolják meg magukat. De
számítok arra is, hogy sokan, akik
most, a kampányban ismerték fel,
hogy valójában mit akar a Fidesz
és a Jobbik a hatalom megszerzésével, milyen következményei lehetnek a két jobboldali párt együttes fölényének, szintén a demokráciára, a nyugodt életre fognak
szavazni.
A választások közeledtével azt
látom, politikai ellenfeleink ígéretei, amelyekkel eddig sok választót megtévesztettek, sorra valótlannak bizonyulnak. Nem rég még
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

a választás utáni azonnali és radikális adócsökkentésrõl beszéltek.
A napokban beismerték, hogy errõl szó sincs, hat év alatt akarnak
változtatni a lakosságot érintõ
adózáson. Bebizonyosodott, hogy
a világgazdasági válság hatásainak
csökkentését a költségvetési hiány
jelentõs növelésével, az ország
eladósodásával akarják elérni. A
nyugdíjrendszeren is változtatni
akarnak, az idõsek számára kifejezetten hátrányos svéd nyugdíj modell bevezetését tervezik.
Nincs miért szégyenkeznem az
elmúlt évek munkájáért. Mint országgyûlési képviselõ sokat tettem
a választókerület, azon belül Bábolna fejlõdéséért. Nem az önkormányzat összetételét, politikai hovatartozását néztem, hanem a lakosság érdekeit tartottam fontosnak. A fogadóórámon, levélben,
vagy más módon hozzám fordulóktól egyszer sem kérdeztem,
hogy korábban rám szavazott-e,
hanem azt, miben tudok segíteni,
és legjobb tudásom szerint jártam
el a számára fontos ügy intézésében. Bábolna fejlõdéséért együtt
dolgoztam Horváth Klára polgármesterrel, képviselõtársammal. A
vele szemben felhozott vádakat
gátlástalan politikai intrikának,
tudatos és alaptalan lejáratásnak
tartom.
BÁBOLNAI FÓRUM

A Parlamentben többször szót
emeltem a választókerületben
élõk napi problémájának számító,
de országos hatással is bíró kérdésekben, például az egészségügy,
vagy a nyugdíj kérdésében. Az elõzõ parlamenti ciklusban, mint a
Honvédelmi Bizottság elnöke
meghatározó szerepet töltöttem
be, a hivatásos hadsereg kialakításában, a kötelezõ sorkatonai szolgálat eltörlésében.
Nem tagadom, az utóbbi másfél
évben a gazdasági világválság hazánkat is sújtó kíméletlen hatásai
miatt olyan döntéseket is hoztunk,
amelyek hátrányosan érintették az
ország lakosságát. A frakcióban a
legvégsõkig kitartottam a 13. havi
nyugdíj, annak legalább felének
megtartása mellett. Végül be kellett látnom, nem tudok mit tenni.
Szerepem volt abban, hogy az idén
is sikerült megvalósítani az úgynevezett nyugdíj korrekciós programot, amely januártól a mindenkire érvényes 4,1 százalékos emelésen túl 970 ezer, köztük sok bábolnai nyugdíjas ellátásának soron kívüli növelését jelentette. Egyik
kezdeményezõje voltam a gazdaság növekedésével párhuzamos
nyugdíj prémium törvénybe foglalásának.
Eddig öt parlamenti ciklusban
teljesítettem vállalt kötelezettségemet. Három idõszakban kormánypárti, kettõben ellenzéki
képviselõként dolgoztam. Kétes
ügyben soha nem említették meg
a nevemet, alapelvem mindig a
tisztesség és a becsületesség volt.
Fõállású képviselõként dolgoztam, más munkakört nem vállaltam.
Elveim, a választókért érzett felelõsségem nem változott. Amiben másnak, többnek érzem magam, az a tapasztalat és gyakorlat,
amit az elmúlt 18 évben szereztem. Ezt ajánlom fel Önnek, ehhez kérem részvételét és szavazatát a választáson.
Keleti György
országgyûlési képviselõjelölt
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TISZTA VIZET AZ EGÉSZSÉGES VILÁGÉRT!
A tiszta ivóvíz létfontosságú az
emberiség számára, de egyre kevesebb van belõle. Az ENSZ 1994-ben
nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává, a nemzetközi szervezet
az idei világnap mottójaként a „Tiszta vizet az egészséges világért” gondolatot választotta.
Ebbõl az alkalomból rendeztünk
vetélkedõt a Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium 9. - 10. évfolyamának diákjai
számára. Az osztályok azt az elõzetes feladatot kapták, hogy tésztából
a saját kreativitásuk alapján készítsenek hidakat. Nagyon ötletes alkotások születtek.
Az elkészült munkák megtekintése után Végh Mariann a 9. évf. tanulója Lehoczki János „Vizek Fohásza” címû versét olvasta fel, majd
elkezdõdött az izgalmas vetélkedõ
Következõ feladatokat oldották
meg a csoportok:
- Egy nagy képrészletrõl vízi élõlény (Európai Hód) megnevezése

- Irodalmi TOTO megoldása
- Élõlények felismerése, megnevezése jellemzõ tulajdonságok alapján.
- Olyan népdal közös eléneklése,
melyben „víz szó” szerepel.
- Környezetvédelmi feladat megoldása
- Preparátumok és vízi környezetbõl származó élõlények felismerése
- Közös csónak készítése papírhajtogatással.
Összesítésben a 9. évfolyam
egyik csapata nyerte meg a versenyt,
akik értékes jutalmat vehettek át.
Csapattagok: Molnár Fruzsina,
Pruzsina Krisztina, Szabó Roland,
Weiler Dóra
Bízom abban, hogy a tanulók ha
egy rövid idõre is, de átgondolták a
vetélkedõ témájának fontosságát, és
örömet okozott számukra a közös
együttlét.
Bierbauer Imréné

KÉZMÛVES MESTEREK KÖZÖTT
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Kollégium tanulóinak kérését teljesítettük,
amikor ismét meghívtuk Tóth Imrét, és
feleségét Vali nénit a kézmûves foglalkozás megtartására.
A tanulók nagy érdeklõdéssel figyelték
a kézmûveseket, akik kézzel, kézi szerszámokkal készítik míves tárgyaikat. Az õsi
technikát, hagyományokat ápolva, korunk
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igényeihez igazodva igyekeznek valami
szépet, hasznosat, maradandót alkotni.
Ennek a hagyománynak a technikájából kaptak a fiatalok is egy kis ízelítõt, és
alkottak maradandó tárgyakat a maguk
örömére.
A tárgyak készítése közben a mesterek
beszéltek a szakmáról, és annak szépségérõl, nehézségérõl is.
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Döntési helyzetben
„Minden helyzetben létezik egy
csipetnyi szabadság, amely lehetõvé
teszi a felelõsségteljes döntéseket.”
Eginald Schlattner
Az általános felvételi eljárás keretében már túl vannak a középiskolákba
jelentkezõ fiatalok az írásbeli és szóbeli felvételi elbeszélgetéseken, és
várják a felvételükrõl szóló eredményeket.
A Bábolnai Televízió március 9-ei
adásában hallhattuk Pelczéder Zoltán
igazgató úr tájékoztatóját a PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégiumba jelentkezõk felvételi elbeszélgetésérõl.
Ebbõl megtudhattuk, hogy továbbra is nagy az érdeklõdés az iskola és a
szakma iránt.

A 35 helyre 54 fõ diák adta be a jelentkezését.
Tavaly mint érdeklõdõ, idén mint
kérdezõ tanár vehettem részt a felvételin. Átéltem a szülõk és a tanulók izgalmát, mert ismerem a fiatalokban
ilyenkor felmerülõ kérdéseket.
Számomra is meglepõ volt a jelentkezõk tanulmányi átlaga, amit az
igazgató úr is említett az interjúban.
Átlagosan 3,5 feletti a számítások szerint. Tizenhárom jelentkezõnek 4.0
feletti volt az átlaga, huszonnégy tanulónak 3.0 feletti, és tizenhét tanulónak volt 2.0 feletti a tanulmányi átlaga. Lehetõségük lesz a tanulásban
kissé „megbotlott” nyolc fõnek is az
intézménybe való bejutásra.
Az országos beiskolázású intézménybe fõleg Komárom-Esztergom

A kézmûvesség, a kézmûves szakmák gyûjtõneve. Mielõtt szakmákká váltak volna nem volt fontos a kézmûves
személye, aki rendszerint magának vagy szûkebb környezetének készített tárgyakat.
A kézmûvesség a középkorban szakmák szerint szervezõdött, érdekképviseleti szervek (céhek) és munkamegosztásban dolgozó mûhelyek (manufaktúra) jöttek
létre.
A kézmûvesek korábban idõsebb , mester fokozatú
szakemberektõl tanulták a kézmûvességet, és az inas
évek után “szabadultak”, vádorútra mentek “remeket”
készítettek, elkészítették saját szerszámaikat és megnyitották saját mûhelyeiket, és késõbb maguk is mesterek
lettek.
A gépek megjelenésével a kézi munka veszített presztizsébõl .

megyébõl, Gyõr-Moson-Sopron megyébõl jelentkeztek tanulók, de érkeztek Veszprém, Pest és Heves megyébõl
is, akik nagy elszántságot éreznek a
lovasszakma iránt.
Elgondolkodtató, hogy miért „nõiesedik” el ez a fizikailag nem könnyû
pálya, és miért nincs jelentkezõ a Bábolnai Általános Iskolás fiatalok közül? A kérdésre a választ még nem tudom pontosan megadni, de a pályaorientációban és a piaci lehetõségekben keresendõ a válasz.
Az intézmény vezetése minden fórumot kihasznál a pályabemutató
szakaszban az iskola munkájának, tevékenységének bemutatására a „Nyílt
napoktól” kezdve a lovas rendezvényekig. Évente szerveznek nyári lovas
tábort is, hogy a fiatalok minél korábban megtapasztalják az állatokkal való foglalkozás szépségét.
Nagyon jó volt hallgatni a jelentkezõk elszántságát a lovak iránt, szinte
mindegyik tanulónak volt saját élménye a lóápolásról, a lovaglásról, töb-

A kézmûves munka reneszánszának és újbóli megbecsülésének egyik akadálya, hogy a kézmûvesek tárgyai
nem tudnak versenyezni a tömegcikkgyártás olcsó, értéktelen termékeivel.
Megtudtuk a díszítések fajtáit: díszvarrás, csipkézés,
díszítõ veretek
Kiegészítõ díszítések pedig az ún. sallangok: két fajtája van, vágott és fûzött, ill. fonott sallangok. Ezeket fõleg a
kantárokon, valamint a lovak oldalán felfüggesztve alkalmazzák.
A sallangokra is ugyanolyan fémdíszeket tehetnek,
mint a szerszám egyéb részeire. Leggazdagabban díszített
lószerszám az ún. Barokk szerszám, amelynek legtöbb
részén maga a bõranyag is csipkézve van, természetesen
az alkalmazott csatok, veretek is mind csipkézettek. És
gazdagon vannak sallangozva.
A kézmûves mesterek, „szakmák” fõbb csoportosítása: - asztalosság - ácsmesterség - hordókészítés (kádár) -
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ben a lovasklubokban megtapasztalt
edzéstervet mutatták meg, illetve
ajánló levéllel érkeztek.
Hol van a döntési helyzet? Mindkét
fél részérõl. Az intézmény számára
fontos, hogy olyan tanulókat vegyenek
fel, akik nagy odaadással, érdeklõdéssel vesznek részt a mindennapos lótartó- és tenyésztõ szakmában, és a
10. évfolyam elvégzése után is maradjanak az iskolában.
A jelentkezõ fiatal számára fontos,
hogy ne csalódjon az iskolai oktatásban, a kollégiumi életben, az intézmény által beígért „szolgáltatásokban”.
A fenntartó és az intézmény vezetése azon dolgozik, hogy a beígért
színvonalat, a magasabb iskolai képzést és lehetõségeket biztosítani tudja
a nehezebb gazdasági körülmények
között is.
Ehhez kívánok eredményes munkát:
Bierbauer Imréné

szíjgyártás - kötélverés - papírmerítés - lószerszámkészítés - kerékgyártás (bognár) stb.
A lószerszám kifejezés a lovak használata során az általuk viselt különféle felszerelési tárgyakat jelöli. A nyergek, kengyelek, kantárok, szárak, zablák, hámok, martingálok, és szügyelõk mind lószerszámok.
Alkategóriák:
* Kötõfék
* Kantár (Zabla)
* Nyereg (Heveder)
* Zabla
A kollégium diákjai a fonatok mellett egyedi tárgyakat
is készítettek, mint ami a képen is látható.
Köszönöm a tanulók aktív részvételét, akik megtapasztalhatták a szakma szépségét, a mesterek elhivatottságát és ismeretekkel is gazdagodtak.
Bierbauer Imréné
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EGÉSZSÉGNEVELÉS EGÉSZ ÉVBEN
„A test szent ruha. Az elsõ és az utolsó ruhád [… tisztelettel kell kezelni.” (Martha Gualom)
A fenti gondolatok jegyében és a TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázat keretében valósítjuk meg az egészségnevelési modult iskolánkban. Ennek keretében évi 4
alkalommal szervezünk az egészség megõrzésével kapcsolatos programokat. A
sort az egészségnappal nyitottuk november 18-án.
Mint arról már korábban hírt adtunk, a tanulók játékos és komolyabb, tudást igénylõ feladatokat oldottak meg. Kreativitásukat is megmutathatták a plakát készítés és versírás kapcsán. E program legizgalmasabb része az íjászbemutató volt, ahol a diákok ki is próbálhatták az „õsi magyar fegyvereket”.
Játékos sportdélutánnal folytatódott a programsorozat március 3-án, hiszen
a mozgás és az egészséges élet elválaszthatatlan egymástól. A sport azonban kitartásra, szabályok betartására, önfegyelemre is nevel, tehát így is szerves részét
képezi életünknek.
A modul következõ része a gyógynövények világába kalauzolta el tanulóinkat, kollégáinkat és a megjelent szülõket március 18-án. Fábiánné dr Tóth Hedvig gyógyszerész, természetgyógyász ismertette meg velünk a környezetünkben
is megtalálható gyógynövényeket és ezek felhasználhatóságát, gyógyító erejét.
Megtudtuk azt is, hogy hol és hogyan gyûjtsük ezeket a növényeket, melyiket fogyasszuk frissen, illetve melyiket száríthatjuk. Az elõadás után meg is kóstolhatták a gyógyteát a jelenlévõk.
Április hónapban a káros szenvedélyekkel és azok egészségkárosító hatásaival foglalkozunk.

Sportdélután iskolásoknak
2010. március 3-án sportdélutánt szerveztünk tanulóinknak a sportcsarnokban.
A rendezvény az egészségnevelési modul egyik alprogramjaként valósult meg, hiszen a mozgás és az egészség szorosan összekapcsolódik. Diákjaink izgatottan készültek az eseményre, minden osztályból 8 fõs csapatok álltak össze, hogy különféle játékos, néha vicces sorversenyekben egymás közt összemérjék ügyességüket. A
nem versenyzõ osztálytársak lelkesen szurkoltak csapatuknak. Az alsó tagozatosok

„Az egészség a legdrágább kincsünk” – szoktuk mondani, s ez valójában így
is van. Ezért fontos az egészségnevelés, egészségfejlesztés, hiszen csak az egészséges gyermekbõl válhat egészséges felnõtt. S az egészséget meg is kell tudnunk
õrizni.
Veresné Szkocsek Mária
szakmai vezetõ
a csarnok egyik, a felsõsök pedig a másik felén, egy idõben versenyeztek. Külön kategóriát alkottak az 1-2., 3-4., valamint az 5-6. és a 7-8. osztályok. Minden korosztálynál az 1. és a 2. helyezett csapatok részesültek oklevélben és jutalomban. A
sportdélután zárásaként megnézhettünk egy izgalmas kyokushin karate bemutatót.
Aki kedvet kapott e sporthoz, be is állhatott az edzésükre, többen éltek is e lehetõséggel. Úgy gondolom, mind a versenyzõ, mind a szurkoló diákok, tanárok nagyon
Kovács Judit
élvezték ezt a sportos délutánt.

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2010/2011-es
tanévre a leendõ elsõ osztályosok beíratását

2010. április 12-én és 13-án 8.00-16.00-ig tartjuk
a Bábolnai Általános Iskolában.
A beiratkozásra az alábbi iratokat kérjük, hozzák
magukkal:
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- születési anyakönyvi kivonat
- óvodai szakvélemény
- 550 Ft a diákigazolvány kiállításához
Peresztegi Gáborné igazgató
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VÁRJUK A LEENDÕ ELSÕSÖKET ISKOLÁNKBA
Március 24-én az óvodában
tartott szülõi értekezleten lehetõséget kaptunk arra, hogy a leendõ 1. osztályos gyermekek
szüleit tájékoztassuk a Bábolnai
Általános Iskola által nyújtott
lehetõségekrõl és a beiskolázással kapcsolatos teendõkrõl.
Az óvodavezetõtõl kapott információk szerint az iskolába
készülõ gyerekek létszáma várhatóan egy osztály indítását teszi lehetõvé, melyet iskolaotthonos formában kívánunk megszervezni.
Iskolaotthonos osztályt két
évvel ezelõtt - 2008. szeptemberétõl - szerveztük elõször, nagyon jó tapasztalatokkal, a szülõk pozitív fogadtatásával. Sõt,
a két évre (1. és 2. osztályra)
tervezett iskolaotthon a szülõk
kérésére, igényeiknek megfelelõen 3 - 4. osztályban is folytatódik. Örömünkre szolgált, hogy

az iskolaotthon mûködtetéséhez a következõ tanévre és az
egész alsó tagozatra megkaptuk
a képviselõ-testület támogatását.
Az iskolaotthonos osztályban
két tanító néni foglalkozik a
gyerekekkel, mindketten tanítanak és „napköziznek” is. Délelõtt és délután is vannak taní-

tási órák, közötte pedig a szabadidõ eltöltésének számos lehetõsége kínálkozik. Az önálló
tanítási órákon a kisdiákok elkészítik a házi feladatot az adott
tantárgyat tanító pedagógus irányításával.
Az iskolaotthon nagy segítséget jelent a szülõknek, hiszen
otthon már nincs szükség továb-

bi felkészülésre, tanulásra.
A leendõ elsõsök osztályfõnöke Czinderné Francsics Judit
tanítónõ lesz, és még Szántó
Zoltánné osztálytanító neveli és
oktatja ebben az osztályban a
gyerekeket.
Örömmel vettük más településrõl szülõk érdeklõdését. Természetesen szeretettel várunk
mindenkit, aki a Bábolnai Általános Iskolába kívánja beíratni
gyermekét.
Bízunk abban, hogy a szülõk
ránk bízzák gyermekeiket.
Igyekszünk minden tõlünk telhetõt megtenni, szolgáltatásainkkal a szülõk igényeit kielégíteni, hogy kisiskolásaink számára élmény legyen a tudás megszerzése, és gyermekeink jól
érezzék magukat iskolánkban.
Peresztegi Gáborné
igazgató

A Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde a hagyományokhoz híven a Föld napján, április 22-én papírgyûjtést szervez.
Kérem a település lakóit, hogy az össszegyûjtött papírhulladékot ezen a napon 16 óráig adják le az óvodában, ezzel
támogatva intézményünket.
Köszönettel:
Somogyiné Sz. Marianna intézményvezetõ

Rendhagyó szülõi
értekezlet az óvodában
A tavaszi idõszak óvodánkban a tanköteles gyermekek számára, többek között az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében szervezett programokkal telik. A tankötelezettség az idei év május 31-ig a 6. életévet betöltött gyermekeket érinti.
Már januárban megkezdõdik, fogadóóra keretében a tanköteles gyermekek
szüleivel az egyeztetés arról, hogy gyermeke az iskolakezdéshez szükséges testi, érzelmi-, és értelmi fejlõdés területén megfelelõ fejlettségi szinten áll-e. A
nem megfelelõ fejlettségi szinten álló gyermek esetében a szülõ és óvónõ azonos véleménye esetén lehetõség van arra, hogy még egy évet óvodában maradhasson a gyermek. Amennyiben véleménykülönbség van köztük a gyermek fejlettségét illetõen, lehetõség van a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kérni. Több éve
már az iskolaérettségi vizsgálatot a Nevelési Tanácsadó szakemberei itt helyben,
az óvodánkban végzik el, ezért nem kell a szülõknek Komáromba utazniuk. Ebben az évben február 16-án történt meg a vizsgálat, 8 tanköteles gyermek szintfelmérõ vizsgálatát végezték el. A vizsgált gyermekek közül 5 gyermeknek javasolták, hogy még egy évig maradjanak az óvodában, elõírva a fejlesztendõ területeket, melyet fejlesztõ pedagógusunk egyéni fejlesztés keretében végez a további egy évben. A vizsgálatot követõen már biztosan tudhatjuk az õsszel iskolát kezdõ óvodásaink számát. Ebben az évben 31 tanköteles gyermek közül 21
fõ kezdi meg tanulmányait az iskolában.
Az iskolakezdéshez szükséges tájékoztatás érdekében minden évben összevont szülõi értekezletet tartunk a szülõk számára. A szülõi értekezlet elsõ felében dr. Kiss Katalin gyermekorvos tartott tájékoztatást a gyermekek testi fejlettségének mérésérõl, az iskolakezdéshez szükséges fizikális szint megállapításáról. Ezt követõen Peresztegi Gáborné, az iskola igazgatónõje rövid tájékoztatást
adott iskolájukról, külön szolgáltatási lehetõségekrõl, majd bemutatta a leendõ
elsõ osztályos tanítónõket, Czinderné Francsics Juditot és Szántó Zoltánnét, a
tervek szerinti iskolaotthonos osztály tanítóit. A tanítónõk beszéltek az iskolakezdéshez szükséges felszerelésekrõl, tankönyv vásárlásról.

Tanos Lászlóné az iskola igazgatóhelyettese, gyermekvédelmi felelõse ismertette a rászorulók kedvezményeinek lehetõségeit a tankönyv vásárlásban és étkezési térítési díj fizetésében.
Az iskolát kezdõ óvodásaink a tavaszi idõszakban több alkalommal ismerkedhetnek a tanító nénikkel, az iskolával. Elsõként március 30-án bemutató
foglalkozást tartottunk az óvoda kék csoportjában az alsós tanítónõk részére. A
foglalkozást Lukáts Péterné szervezte. A bemutató foglalkozáson a leendõ elsõs
tanítónénik megfigyelhették tevékenység közben az iskolát kezdõ nagycsoportosainkat. Tájékozódhattak viselkedésükrõl feladathelyzetben, szóbeli kifejezõ képességükrõl.
Az iskolába történõ beiratkozás után a tanítónõk meglátogatják az óvodában
az osztályukba kerülõ gyerekeket, beszélgetnek, ismerkednek velük. Ezt követõen az óvodásaink tesznek látogatást az iskolában, részt vesznek egy tanítási
órán. Szeptember 1-jén gyermekeink az óvónõk kíséretében mennek az évnyitóra, majd megkezdik, - bízunk benne - boldog iskolás éveiket.
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Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ
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Teke NB II – a rövid hullámvölgyet követõen magára talál a csapat
Felemás kezdésrõl írtunk elõzõ
havi lapszámunkban a tekések háza
tájáról szólva. Valóban, a tavaszi szezont az elsõ helyrõl kezdte együttesünk és az elsõ mérkõzést is tudásuknak megfelelõen teljesítették legényeink. Aztán jött a feketeleves,
hiszen több nem várt vereség negatívumait kellett elviselni a társaságnak, ami egy ilyen sportág tekintetében a legnehezebb feladat. De köszönhetõen a kitûnõ csapatszellemnek és Skuba István szakosztályvezetõ hozzáértésének, a játékosok
sportszerû hozzáállásának, a BSE
tekézõi ismét talpra álltak, és jelen-

leg is legjobb formájukat hozzák.
A Dunaújvárostól elszenvedett
hazai vereség minden csapattagot
fájóan érintett, a fiúk valódi lelkiismereti kérdést csináltak a dologból.
Igyekeztek mind lelkileg, mind pedig technikailag és fizikailag felkészülni a Csór elleni idegenbeli mérkõzésre. A fiúk kitettek magukért,
hiszen olyan együttest gyõztek le,
akik három éve nem kaptak ki pályájukon. Nekünk sikerült legyõzni
õket, ami az NB II-ben is szenzációs
hírként tudatosult mindenkiben.
Sajnos ezután ismét gödörbe estünk, mert hazai pályán nem tud-

tuk legyõzni a Zoltek gárdáját. Az
egész csapat mélyen tudása alatt teljesített, ami nem csak hogy vereséget, de a tabellán való lefelé zuhanást is eredményezte. Persze a harmadik hely még nem a világ. Sõt, ha
belegondolunk, a bábolnai tekézõk
néhány éve még a legalacsonyabb
bajnoki sorozatban küzdöttek, és
most sikert sikerre halmozva mármár az elitben szerepelnek. Vannak
céljaik, és ezek elérése érdekében
hajlandóak áldozatokra.
Az ész és az erõ aztán újra egyesült, amikor tekecsapatunk Budapestre, az Olajos gárdájához látoga-

A TABELLA JELENLEGI ÁLLÁSA:
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Csapat.
Bábolna SE
ZOLTEK SE
KÖFÉM SC
Dunaújvárosi AC
Sárisápi Bányász SE
Péti MTE
Csór T-T FC
Dorogi ESE
Olajos TK
Lénárd-Team Tata SE

J

GY

D

V

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
10
9
9
9
7
4
4
2

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
6
8
11
11
13

Szettpont
SZ
V
211
149
191.5 168.5
196
164
190
170
191
169
178.5 181.5
171.5 188.5
169.5 190.5
163.5 196.5
137.5 222.5

MÁJUS 1. KUPA
2010. május 1. (szombat) Kispályás labdarúgótorna!
Bábolna BSE pályán. Kezdési idõpont délelõtt 9 óra.
Szeretettel várjuk a helyi és vidéki csapatok jelentkezését!
Bõvebb információ: Szilágyi Ágnes (30/417-92-36)

Startra készek a néma vadászok

Néma vadászoknak hívja a köznyelv a horgászokat, hiszen õk is a puskával vadra lesõkhöz hasonló türelemmel, elszántsággal várják a zsákmány feltûnését. A tavasz beköszöntével az Ölbõ-tavi Horgászegyesületnél jártunk, feladataik, terveik
után érdeklõdve.
Balogh István egyesületi elnök a jó idõ ellenére még a télrõl beszél. Mint mondja, azok, akik nem bírtak ellenállni a frissen fogott hal csábításának, a legkeményebb mínuszokban is pecabotot ragadtak és léket vágtak a tavon. Az õ, valamint a
tavon korcsolyázó gyerekek védelmében a horgászegyesület tájékoztatta a tagokat és
a jégen sportolókat a lékhorgászat veszélyeirõl. A rutinos pecások persze jól tudják,
hogy télen ezt a tevékenységet csak saját felelõsségükre ûzhetik, s amint a tapasztalat mutatja: azzal is tisztában vannak, hogy a jégen vágott léket a láthatóság kedvéért nádcsomóval kell megjelölni.
Ám a rügyfakadás már egészen más feladatokat vetít az egyesület tagjai elé. A közelmúltban 31 mázsa méretes (két és fél- három kilós) pontyot és 7 mázsa amúrt
telepítettek a tóba. Hal tehát lesz bõven, már csak a horgász szerencse hiányzik. Ez
utóbbira azért is lesz szüksége a helybeli pecásoknak, mert az egyesület tervei szerint idén is két alkalommal – május 1-jén és augusztus 20-án – lesz horgászverseny.
Addig azonban a téli hidegben elhanyagolttá vált tavat és környékét szépítik meg

Csapatpont
SZ
V
76.5 43.5
69
51
68.5 51.5
67
53
66
54
70
50
55
65
49
71
47.5 72.5
31.5 88.5

Május 14. (péntek)

Bü

Pont

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
20
20
19
19
18
14
8
8
4

tott. Ha nem is száz százalékosan,
de mindenesetre minden csapattag
kimagaslóan teljesített. Idegileg és
fizikálisan is azt nyújtották, ami
akár egy profi együttes ismérve is lehetne. Ezzel a remek gyõzelemmel
ismét a tabella éllovasai lettünk.
Csór T-TT FC – Bábolna SE 2 : 6
(3046 : 3090)
A Bábolna SE játékosai: Körmendi Imre (494 fa, pf.), Körmendi Zoltán (499 fa, pf.), Morvai Gábor (551
fa, pf.), Torma József (494 fa), Balom Sándor (498 fa), Végh Jácint
(554 fa, pf.).
Bábolna SE - ZOLTEK SE 2 : 6
(2972 : 3021)
A Bábolna SE játékosai: Torma
József (491 fa), Körmendi Zoltán
(495 fa), Morvai Gábor (509 fa, pf.),
Körmendi Imre (469 fa), Végh Jácint (489 fa), Balom Sándor (519
fa, pf.).
Olajos TK – Bábolna SE 1 : 7
(2736 : 2929)
A Bábolna SE játékosai: Torma
József (456 fa), Morvai Gábor (539
fa, pf.), Mogyorósi Balázs (491 fa,
pf.), Körmendi Imre (474 fa, pf.),
Barányi Ferenc (479 fa, pf.), Balom
Sándor (490 fa, pf.).

III. Sportbál a Városi Sportcsarnokban.

Kezdési idõpont: 20 óra
A szervezõk meglepetés programmal kedveskednek a vendégeknek.
Mindenkit szeretettel várunk.
Helyfoglalás, illetve asztalfoglalás, Szilágyi Ágnes (30/417-92-36)
az egyesületi tagok. A munkák során kitakarítják a szélben „összekócolódott” nádast, megmetszik a fákat, összegereblyézik a faleveleket, kitakarítják a beállókat. Így
– ahogy Balogh István mondja – megszépült környezetben kívánják várni mind a
- bm helybeli, mind a távolabbról érkezõ, napijegyes horgászokat.

BÁBOLNAI FÓRUM

2010. április

21. oldal

www.btv.hu

Sport

Sport

Sport

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY
- a folytatás hasonló, mint az õszi befejezés
Bizony nem sok sikerrel büszkélkedhet megyei elsõ osztályú labdarúgócsapatunk a bajnokság tavaszi szezonjában. Az elsõ fordulót hazai pályán
kezdhette együttesünk a Tát csapata ellen. A tátiak kezdték jobban a mérkõzést, az elsõ negyed órában õk uralták a
mezõnyt. Aztán mintha elfáradtak volna, és ott volt az alkalom focistáink
elõtt, hogy átvegyék az irányítást. Sajnos sok hibával játszottak labdarúgóink. A középpályán pontatlan passzokkal, a csatársorban labdakezelési és átadási hibákkal, a védelemben pedig határozatlan közbelépésekkel borzolták a
nézõk idegeit. Az elsõ félidõ gól nélküli, hibákkal tarkított játékát egy mozgalmas második félidõ követte. Együttesünk felélénkült, a középpálya idõnként jó helyzeteket teremtett a csatá-

rok számára, de tíz helyzetbõl egyet
sem tudtunk értékesíteni. Nem úgy az
ellenfél, aki némi túlzással két helyzetbõl két gólt lõtt hálónkba. Bábolna SE
– Tát SE 0 : 2.
A szezon második mérkõzésérõl tréfásan azt is állíthatnánk, hogy könnyû
gyõzelem volt idegenben. A legfontosabb tanulság azonban az, hogy egy
nemrég még erõs, bajnoki babérokra
törõ egyesület az egyik pillanatról a
másikra megszûnik anyagi támogatás
híján. A Bajót visszalépését követõen
minden ellene sorsolt csapatnak 3 : 0
arányban írják jóvá a le nem játszott
meccset. Így Bajót Szikra SE – Bábolna
SE 0 : 3.
A hónap utolsó vasárnapján az
Oroszlány csapata látogatott Bábolnára. A BSE szurkolói nagyon várták a

Óvodás focisták sikerei
A Bábolnai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya szinte minden korosztály számára biztosít lehetõséget a
mozgásra, a labdarúgás versenyszerû
ûzésére. A különbözõ csoportok közül
mára az egyik legnépszerûbbé az ovifoci vált. A legifjabbak Pelczéder Zoltán
vezényletével kóstolgatják a foci ízét,
és nem utolsó sorban versenysikereket
is elkönyvelhetnek.
Jelenleg tizenöt fõvel edzenek, de
mikor cikkünk készítése kapcsán a
sportcsarnokban jártam, még három
ovis igyekezett beilleszkedni a csapatba. A lányok körében is népszerû lett a
foci, egyre többen választják ezt a sportot, és sokszor fiúkat megszégyenítõ
ügyességgel kergetik a bõrt.
Az ovis focisták edzõje meglepõ szigorral foglalkozik a legifjabb labdarúgókkal. Mint mondta, fontos, hogy korán hozzászokjanak a fegyelemhez, de
természetesen életkoruknak megfelelõ
empátiával viseltetik irántuk. A gyerekek sokat tanulnak mesterüktõl, rendkívül szófogadóak és hihetetlen lelkesedéssel szaladnak a labda után, örömmel rúgják a gólokat, vagy akár hárítják
el a gólveszélyes helyzeteket.

Több megmérettetésen is részt vettek már, a legutóbbi volt a legsikeresebb. Ezúttal Gönyûn, a helyi sportegyesület által szervezett labdarúgó
tornán indultak. Mentek, fociztak és
gyõztek. Két csapattal neveztek, és
egyikük az összes ellenfelük felett diadalmaskodott, így a legfényesebb
éremmel és kupával térhetett haza, a

BÁBOLNAI FÓRUM

hazai gyõzelmet, de együttesünk ismét
csalódást okozott. Újra alapvetõ hibák:
pontatlan passzok, labdakezelési hibák,
tehetetlen csatársor. Még csak azt sem
mondhatjuk, hogy az ellenfél remekül
játszott. Egyelõre nem tudni, hogy ezeken a régóta tapasztalható hibákon
hogy tud úrrá lenni az együttes, de
mintha azok a focisták, akik gyermekkoruk óta rúgják a bõrt, elfelejtették
volna a foci alapelemeit, a labdarúgás
csapatszerû mivoltát.
Csak bízni tudok abban, hogy ez a
többre hivatott gárda a jövõben a szurkolókat és a támogatókat is becsülettel
kiszolgálja majd.
A BSE labdarúgócsapata a rossz kezdés ellenére is 18 ponttal a tabella 11.
helyét foglalja el.

másik együttes pedig szintén szép
sportteljesítményt produkálva a harmadik helyért járó díjjal büszkélkedhet.
Mégis Pelczéder Zoltán szerint ebben a korosztályban nem a versenyzés
és az eredményes szereplés a legfontosabb, hanem a közös játék, a csapatszellemre való nevelés és a jókedvû
mozgás viszi közelebb a legkisebbeket
az igazi sport közelébe.
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KISTÉRSÉGÜNK LEGJOBB SERDÜLÕ KÉZILABDÁZÓIT VÁLOGATTÁK
- Bábolnáról öten kerültek az elit csapatba
Március 7-én a megye négy településérõl érkezett kézilabdázók serdülõkorú játékosai népesítették be a sportcsarnokot. A
válogató torna célja az volt, hogy az április 4-én megrendezésre
kerülõ nemzetközi tornára állítsanak össze válogatottat Ács,
Bábolna, Nagyigmánd és Tarján legjobbjaiból.
Szabóné Jelen Ildikó a Bábolnai Sportegyesület Kézilabda
Szakosztályának vezetõje lapunk számára elmondta: a megyei
kézilabda szövetség évek óta jó kapcsolatot tart fenn német, román és szlovák hasonló szintû kézilabda szövetségekkel. Minden évben közös szervezésû tornát rendeznek valamelyik országban, melynek helyszíne ezúttal Komárom városa lesz április 4-én. Ezen fog szerepelni a Komárom-Bábolna Kistérség
serdülõ lány válogatottja is, melynek válogatására a bábolnai
kézilabda szakosztály vezetõit kérték fel. A szakosztályvezetõ
szerint meglepõen színvonalas játékot produkált a négy résztvevõ együttes, ezért nehéz volt dönteni a kiválasztandó játékosokról. Összesen tizenhat fõt jelölhettek a kistérségi válogatottba,
akik közül öt bábolnai kézilabdázó: Róth Melinda, Kiss Gabriella, Bors Nikolett, Karvaly Fanni és Simon Lilla.
A bábolnai kézilabda utánpótlás nevelésérõl Szántó Zitát, a
serdülõ lányok edzõjét kérdeztük, aki immár három éve tanítja
a jövõ kézilabdázóit. Mint mondta, évrõl évre nõ a sportolók
létszáma, jelenleg huszonegy lány jár a heti két edzésre. Egyre
több bábolnai lány csatlakozik a csapathoz, de egyelõre
Tárkány, Nagyigmánd és Bana alkotják a tömegbázist. Tehetséges, fejlõdõképes együttesrõl van szó, akik amellett, hogy még
tanulják a kézilabdázás technikáját, már több megmérettetésen
is részt vettek.
A válogató tornát a Tarján csapata nyerte, második az Ács,
harmadik a Nagyigmánd, negyedik pedig a Bábolna együttese
lett.

Utánpótlás focitornák a mûfüves pályán
Február utolsó szombatján az U16-os korosztály számára szervezett labdarúgó tornát
Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka azzal a céllal, hogy minél változatosabb felkészülést biztosíthassanak a bajnoki szezonra –
errõl elõzõ havi lapszámunkban már beszámoltunk.
Március hónapban aztán folytatódott a sorozat, elsõként az U19-es korosztály számára
március 6-án. Négy környékbeli ifjúsági csapatot sikerült megnyerni a torna számára,
akik igazán színvonalas mérkõzéseken mérték
össze tudásukat. Ács együttese mind technikailag, mind pedig erõnlétben kiemelkedett a
mezõnybõl, õk veretlenül, mindössze egy döntetlennel nyerték a tornát. Komárom és Csém
gárdája csak nehezen tudta eldönteni a második és harmadik hely sorsát, a bábolnai ifistáknak ezúttal csupán egy döntetlent sikerült kiharcolni. A mieink mentségére legyen mondva, hogy elõzõ nap a csapat magja egy 24 órás
labdarúgó akcióban vett részt Gyõrött, így
szinte nem is aludtak a mérkõzések elõtt.

Az U14-es korosztály március 15-én mérhette össze erejét a mûfüves labdarúgó pályán. Sajnos csak három megyei csapat vett
rész a versenyen annak ellenére, hogy korábban hat együttes jelezte részvételi szándékát hárman a tornát megelõzõ néhány napban
mondták le részvételüket. Mindezek dacára
Szilágyi Ágnes szervezõ elégedett volt a torna
színvonalával, a gyerekek küzdeni tudásában
nem volt hiba, a nézõk, családtagok, edzõk kitûnõ focit láthattak. Ebben a korosztályban az
Ete gárdája vitte a prímet, hiszen veretlenül
nyerték a tornát, a Bábolna SE csapata egy
gyõzelemmel és egy vereséggel végzett a második helyen, a komáromiak pedig nyeretlenül szorultak a dobogó harmadik fokára.

Gólkirály: Lakatos László (Ácsi Kinizsi SE)
A díjakat dr. Horváth Klára polgármester és
Peresztegi Gábor helyi vállalkozó adta át.
A torna támogatói voltak: Skuba István, Tagai
Péter

U19-es torna eredményei:
1. Ácsi Kinizsi SE
2. Komárom VSE
3. Csém SE
4. Bábolna SE
Legjobb kapus: Blascsák Péter (Csém SE)

A torna torna támogatói voltak: Agro Q
Kft. (Erdélyi Dénes), ifj. Szilágyi László, Bábolna Város Önkormányzata. Köszönet illeti
a Bábolnai Sportegyesületet az öltözõk ingyenes használatáért és a szülõket a szendvicsek
készítéséért.
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U14-es torna eredményei:
1. Ete SE
2. Bábona SE
3. Komárom VSE
Legjobb kapus: Németh Levente (Bábolna
SE)
Gólkirály: Szabó Dávid János (Ete SE)
A díjakat dr. Horváth Klára polgármester,
Csongrádi Péter edzõ és ifj. Szilágyi László a
torna egyik támogatója adta át.
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AZ U19-ES TORNA
EREDMÉNYEI KÉPEKBEN

U19 I. helyezett: Ácsi Kinizsi SE

U19 II. helyezett: Komárom VSE

U19 III. helyezett: Csém SE

U19 IV. helyezett: Bábolna SE

U19-es torna legjobb kapusa Blascsák Péter (Csém)

U19 torna gólkirálya Lakatos László (Ács)

AZ U14-ES TORNA
EREDMÉNYEI KÉPEKBEN

U14 I. helyezett: Ete SE

U14 II. helyezett: Bábolna SE

U14 III. helyezett: Komárom VSE

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,
valamint nézegetheti képtárunkban
az év eseményeit
A torna gólkirálya: Szabó Dávid János (Ete)

A legjobb kapus : Németh Levente (Bábolna)
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M Á T R A Y -H
HÁZ KUPA KÉZILABDA TORNA

- hatodik alkalom, hagyományos bábolnai gyõzelem
fontosabb, hogy akad ezen a kis településen olyan vállalkozó, aki önzetlenül képes támogatni hosszú távon olyan sporteseményt, ami népszerûsíti a testmozgást és fair-play szellemére neveli az ifjúságot.
Ezúttal a támogató Mátray család apraja nagyja részt vett a rendezvényen. Árpád doktor úr végezte el a kezdõ dobást, de lánya, veje, unokái és felesége, Magdolna is ott drukkolt a bábolnai csapatért. A szurkolás és a helyi lányok teljesítménye is eredményes volt, hiszen a BSE kézilabdásai az elsõ helyen végeztek
úgy, hogy a nagy ellenfél Tatabánya (Vulkán) együttesét is sikerült legyõzni.
A remek hangulatú sporteseményre három megyei csapat fogadta el a meghívást: a Lábatlan, a Tarján és a Tatabánya (Vulkán) gárdája. A mieink kimagaslottak a mezõnybõl, látszott, hogy jól felkészült, egységes csapat lépett pályára.
Minden csapatrészében kitûnõ és nyugodt játékot produkáltak lányaink, akik
tudatosan hajtották végre az edzéseken begyakorolt formációkat, és magabiztosan utasították maguk mögé ellenfeleiket.
A végeredményt tekintve elsõ helyen a Bábolna együttese végzett, második a
Vulkán, harmadik a Lábatlan, negyedik helyezett pedig a Tarján csapata lett. A
gólkirályi címet Tomanicz Márta (Vulkán) szerezte meg, a legtechnikásabb játékos Szántó Zita (Bábolna) lett, a legjobb kapusnak járó serleget pedig Ördögh
Nóra (Vulkán) vihette haza.
A díjakat dr. Horváth Klára polgármester, valamint dr. Mátray Árpád és unokája, Milla Mirjam adták át.
A bábolnai kézilabda csapat vezetõi
itt szeretnének köszönetet mondani a
Mátray családnak a torna támogatásáért és a rendezvényen való aktív részvételért.
Nõi kézilabdázóink a hónap utolsó
vasárnapján játszották elsõ tavaszi bajnoki mérkõzésüket a Lábatlan ellen.
Lányaink kitûnõ formában fogadták ellenfelüket a sportcsarnokban és meggyõzõ játékkal, 25 : 20 arányban gyõzedelmeskedtek. Így az õszi elsõ helyüket
Harmadik helyen Lábatlan végzett
a tavaszi kezdetre is sikerült megõrizniük.

Március 13-án hatodik alkalommal rendezték meg településünk sportcsarnokában a Mátray-Ház Kupa elnevezésû nõi kézilabda tornát, mely bevonult a
bábolnai tradicionális rendezvények sorába. Ezt azért írhatjuk le ilyen biztosan,
mert dr. Mátray Árpád a fõ támogató képviseletében biztosította a kézilabdázás
kedvelõit és mûvelõit, hogy amíg anyagi lehetõségük engedi, támogatják a torna megrendezését. Annál is inkább, mert õk kitartó emberek hírében állnak.
Magdolna és Árpád idén negyven
éve házasok, és
nem utolsó sorban hivatásukat
is rendületlen kitartással, akaraterõvel
végzik
nem gondolva arra, hogy akár jól
megérdemelt
nyugdíjas éveiket
is élvezhetnék.
De talán az a legDr. Mátray Árpád végezte el a kezdõ dobást

Második helyezett Vulkán csapata

BÁBOLNAI
FÓRUM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
Tarján végzett a negyedik helyen

Legtechnikásabb játékos: Szántó Zita (Bábolna)

Legjobb kapus: Ördögh Nóra (Vulkán)

Gólkirály: Tomanicz Márta (Vulkán)

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

