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AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Városunk új képviselõ-testülete Hõstettek helyett türelemjáték
Elsõ sor: dr. Horváth Klára polgármester, Kocsis Gábor jegyzõ,
Veresné Szkocsek Mária, Zábrádi János, hátsó sor: Bierbauer Imre
alpolgármester, dr. Jankó Miklós, Popovics György, Lukáts Péter
Cikkünk az 5. oldalon

A Jókai és Erzsébet út átadása

Várossá válásunk 7. évfordulóját ünnepeltük, ez alkalomból
Bihari Gábor vehette át a Bábolnáért emlékérmet. Tudósítás a 3. oldalon.

BAJNOKOK FUTÁSA
Cikkünk a 19. oldalon.

Cikkünk a 4. oldalon

Kiküszöbölt küszöbök
Cikkünk a 6. oldalon.

Nyerges Béla Teke Emlékverseny

A verseny szervezõi a BSE tekecsapatának tagjaival és dr. Horváth Klára
polgármesterrel kegyeletük és tiszteletük jeléül közösen ellátogattak a temetõbe,
ahol megkoszorúzták Nyerges Béla sírját.

Cikkünk a 24 oldalon.
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„AZ EMLÉKEZÉS KÖTELESSÉG”
- bábolnai megemlékezés október 23-án

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 54., a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulóját ünnepeltük október 23-án.
Ahogy évek óta megszokottá vált, az önkormányzat által rendezett ünnepi
megemlékezésre az ’56-os emlékparkban került sor. A Himnusz hangjait követõen Kátai István színmûvész mûsorát hallgathatták az egybegyûltek, majd dr.
Horváth Klára polgármester mondott ünnepi beszédet. Mottóként a következõ
szavakkal kezdte: „Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelõssége. Mert
a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelõsséget rak a késõi nemzedékek vállára. Ahogy Tamási Áron írja 1956-ról: „a kehely, amelyben magyarok
vércseppjei szentelik meg az éltetõ italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal, és tisztább lélekkel õrködjék az emberi lét méltósága fölött. Az ünnep tehát
nem más, mint a múltunk által ránk ruházott felelõsség vállalása.”
A folytatásban az utódok felelõsségérõl szólt, majd azt taglalta, mitõl volt különleges az ’56-os forradalom. Beszélt arról is, milyen érzéseket váltott ki a diktatúra rendszere az emberekbõl, végezetül visszatért a felelõsség kérdéséhez:
„túlzás nélkül kimondhatjuk: aligha van a közelmúltunknak olyan darabja,

amelyet annyira átitatott volna a felelõsség tudata, érzése, mint 1956 eseményeit, történéseit. Ezt az örökséget hagyta ránk, késõi magyarokra 1956: soha
ne higgyük el azt, hogy van következmények nélküli világ! Soha ne adjuk meg
magunkat annak a nyomasztó érzésnek, hogy csak az örök jelen létezik, amelyben a pártnak mindig igaza van!”
Az ünnepi beszédet ismét Kátai István színmûvész mûsora követte, majd településünkön mûködõ pártok, civil szervezetek és vállalkozások képviselõi helyezték el az emlékezés koszorúit.
Az 1956-os megemlékezés a temetõben néhány évvel ezelõtt felállított kopjafánál folytatódott, ahol az Anonim drámacsoport mûsora fogadta a résztvevõket. A pártok, civil szervezetek és vállalkozások itt is elhelyezték a megemlékezés koszorúit: Bábolna Város Önkormányzata, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft., IKR Zrt., Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete, MSZP Bábolnai
Szervezete, FIDESZ-KDNP Bábolnai Szervezete, Bábolnai Polgári Kör, Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szervezete, Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat.
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Hõstettek helyett türelemjáték
Hagyomány, hogy Bábolna
várossá válásának évfordulóján minden évben egyfajta
polgármesteri összegzéssel és
zenés mûsorral emlékezik
meg az önkormányzat a település számára mérföldkõnek
számító eseményrõl. Idén sem
volt ez másként, október 15én minden városlakó meghívást kapott a Kamaraszínházban tartandó ünnepségre.
A rendezvény elsõ részébe
– s ez is tradíció – dr. Horváth
Klára értékelte a városi rangban eltöltött hét esztendõt, s
vázolta a jövõre vonatkozó
önkormányzati elképzeléseket. „Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem türelemjátékok.” – mondta ünnepi beszédében a polgármester, célozva
ezzel arra a sokszor sziszifuszi,
hosszú éveket felölelõ városfejlesztési munkára, amelynek
eredményei lassanként beérni
látszanak.

Felszólalásában
megköszönte a választóknak az ismételt bizalmat, valamint a régi
és mostani képviselõknek a
város érdekében tett erõfeszítésüket.
Múltat és jelent átfogó szónoklatában dr. Horváth Klára
a jövõ irányait is egyértelmûen kijelölte. Eszerint az önkormányzat mûködése a továbbiakban három pilléren
nyugszik majd. Az elsõ pillért
a gazdaság és közigazgatás
stabil mûködtetése jelenti, vagyis a jelenlegi testület is folytatni kívánja az eddig bevált,
konzervatív, kiszámítható gazdaságpolitikát.
A város mûködésének második támasztékát a hosszú távú, ésszerû fejlesztések képezik. Az oktatási és egészségügyi intézmények felújítása
olyan nagy perspektívájú befektetést jelent, amely végsõ
soron magasabb színvonalú
szolgáltatást tesz lehetõvé. A
polgármester ide sorolta a ki-

törési pontként számon tartott turizmust is, amely a tervezett élményfürdõvel és a
már megvalósított infrastrukturális beruházásokkal további gazdasági potenciált rejt
magában.
Harmadik pillérként említette az ünnepi szónok a nyilvánosságot, vagyis a közvéleményt. Kiderült: a jövõben az
önkormányzat igyekszik jobban figyelembe venni a lakosság részérõl érkezõ javaslatokat, de a kritikákat is. Ennek
jegyében elsõ lépésként képletesen és a szó szoros értelmében is szélesre kívánják tárni a
városháza kapuit.
Az elénk vetített jövõkép
után ismét a jelenbe vezette
vissza a hallgatóságot dr. Horváth Klára, amikor köszönetét
fejezte ki a környezetük szépítésében részt vevõ bábolnai
lakosoknak, hogy segítségükkel Balatonfüreden a város elnyerhette a Virágos Magyar-
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ország Aranyrózsa elnevezésû
különdíját.
Az emelkedett pillanatot
kihasználva Helyes Jenõ bábolnai alkotó egy saját készítésû festményével ajándékozta meg a várossá válásának 7.
évfordulóját ünneplõ települést. A magát „gyüttmentnek”
(a zárt közösségekben élõk
gyakran így nevezik a betelepült lakosokat) aposztrofáló
alkotó ezzel fejezte ki köszönetét azért a munkáért, hogy
az önkormányzat egy lakható
várost teremtett az itt élõk
számára.
Szintén e naphoz köthetõ
tradíció az is, hogy a helyi közéletben legaktívabban tevékenykedõ személyt/személyeket jutalomban részesítik.
Idén az egykor alpolgármester
és képviselõ, de a közösségért
számos más formában is tenni
akaró Bihari Gábor vehette át
a Bábolnáért emlékérmet.
Az egyébként hivatalosan a
Muzsika hangjai névre keresztelt rendezvény másik sajátossága, hogy a kitüntetéseken és
az ünnepi beszédeken túl mindig valami kulturális csemegét
is kínál a megjelenteknek.
Idén a Talpasok Kara dalárda
szórakoztatta tárogatóval kísért kurucnótákkal, hazafias
énekekkel és bordalokkal a
nagyérdemût. A rendezvény
végén a házigazda önkormányzat egy pohár nedû mellett látta vendégül a bordaloktól kissé „megrészegült” bábolnai vendégeket.
- bakos m.-
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Út a kenyérhez
„A pénz ellenállhatatlanul
mindig oda siet, ahol a legbátrabban s legmagasabban kamatol
vagy kamatolni remél”. Ezzel a
Széchenyi István Stádium c. munkájából idézett mondattal kezdte
szónoklatát október 28-án dr.
Horváth Klára a Jókai és Erzsébet utca átadására rendezett ünnepségen. Majd ugyanezt, „mai
nyelvre” lefordítva leszögezte:
napjainkban megfelelõ infrastruktúra szükségeltetik ahhoz,
hogy befektetõk, munkaadók érkezzenek a településre, akik végsõ soron az itt élõknek adnak
majd kenyérkereseti lehetõséget.
A polgármester beszédébõl kiderült: a város még 2009-ben
nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
keretén belül a „Belterületi utak

fejlesztése” címû pályázati kiírásra. Nem sokkal késõbb a regionális fejlesztéseket irányító hatóság
a csaknem 114 milliós összköltségû projektet megközelítõleg 80
millió forintos dotálásra ítélte érdemesnek. Az események ezt követõen felgyorsultak, hiszen az ez
év áprilisi támogatási szerzõdéskötéstõl számítva bõ másfél hónapon belül már a kivitelezõvel is
aláírták a szükséges dokumentumot.
Ugyanilyen gyorsan történtek
a munkák is. A beruházás során
638 méteren kifogástalan minõségû aszfaltburkolatot kapott az út,
ezzel egy idõben a korábban
problémát okozó csapadékvíz elvezetés gondját szintén orvosolták. A járdákat térburkolattal látták el, amely amellett, hogy megkönnyíti a mozgáskorlátozottak

és idõsek közlekedését, harmonikusan illeszkedik a város összképébe és a mûemléki környezetbe.
Dr. Horváth Klára fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy a beruházás megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítottak mind
a gépkocsival, mind a kerékpárral
és gyalogosan közlekedõk biztonságára. Ezért mostantól az óvoda
elõtt sárgán villogó lámpa figyelmezteti az autósokat az itt kialakított zebrán gyermekükkel áthaladó szülõkre.
A biciklis közlekedést elõnyben részesítõk számára nagy
könnyebbséget jelent majd az a
két, (egy fedett és egy nyitott)
egyenként 10-10 férõhelyes kerékpártároló, amely szintén a
projekt keretében valósult meg.
A praktikum szempontjai domináltak akkor is, amikor a rendõrség épületénél úgynevezett körforgalmat építtetett ki az önkormányzat. Az igazsághoz azonban
hozzátartozik az is, hogy a szépen

parkosított tér a zöldfelületekkel
és a környezetbe illeszkedõ padokkal a szemet is gyönyörködteti, s pihenésre, beszélgetésre csábít.
Az ünnepségen továbbá megtudhattuk: a kivitelezõ COLAS
Út Zrt. igen rövid határidõvel
vállalta a beruházás megvalósítását, így szeptember 9-én, a szerzõdésben foglaltak szerint megtörténhetett a terület mûszaki átadása.
Ezért a cégnek és valamennyi,
a tervezés, kivitelezés, pályázatírás és elõkészítés során a munkában résztvevõnek emléklapot
nyújtott át a polgármester.
A program ezt követõ részében pedig már nem volt más hátra, mint a frissen felújított körtéren leülni és élvezni, ahogy a
Tiamo Modern Tánccsoport szórakoztatja az ez alkalomra meghívott vendégeket, s az állófogadáson egy pezsgõvel koccintani a sikeres beruházásra.
- bm -

A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
hulladékudvar
(szennyvíztisztító mögött)
TÉLI NYITVA TARTÁSA:

SZERDA: 8-tól 16 óráig
SZOMBAT: 8-tól 11.30 óráig
A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
elérhetõségei:
Cím: Gyõr, Kálvária u. 4-10.
Levélcím: 9002 Gyõr, Pf.: 78.

Tel.: 96/516-600, 516-606,
516-613, 516-614
komszol@komszol.hu

www.komszol.hu
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2010. október 14-én tartotta alakuló ülését városunk újonnan választott
képviselõ-testülete
2010. október 14-én tartotta alakuló
ülését Városunk újonnan megválasztott
Képviselõ-testülete. Az ülést a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen dr. Jankó
Miklós Jenõ az új Képviselõ-testület korelnöke nyitotta meg.
Az alakuló ülés elsõ napirendi pontjában a Bábolnai Helyi Választási Bizottság elnöke, Nyerges Béláné adott tájékoztatást az önkormányzati választások
eredményérõl. A 2010. október 3-án
megtartott Önkormányzati választásokon
Bábolna polgármesterévé dr. Horváth
Klárát, míg a Képviselõ-testület tagjává

Iskolabusz indítása

A nyár végén szép számmal érkeztek tanulók a Bábolnai Általános Iskolába a szomszéd településrõl,
Banáról. Azóta is folyamatos az érdeklõdés iskolánk iránt. Jelenleg 22
banai diák tanul intézményünkben.
Bábolna Város Önkormányzata és a
Bábolnai Általános Iskola az igények felmérése után - a szülõk megelégedésére - 2010. november 8-tól
iskolabuszt indít az iskolánkba járó
banai gyerekek számára, díjmentesen. A járat reggel 7 óra 5 perckor
indul Banáról a Petõfi utcai megállóból, mindhárom buszmegállóból felveszi a diákokat és iskolánkig szállítja õket. Délután 14 óra 15 perckor
pedig hazaszállítja a tanulókat. A
busz visszaindulásáig gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Ezzel az új szolgáltatással igyekszünk minél szélesebb körben népszerûsíteni az iskolánk által nyújtott
többletszolgáltatásokat - mint pl. az
emelt szintû nyelvi képzés és matematika-oktatás; elõkészítõ foglalkozások és szakkörök sokasága; tehetséggondozás, tanulmányi versenyeken való eredményes szereplések; iskolaotthon mûködése; gazdag szabadidõs tevékenységek, hangversenyek, színházlátogatások; pályaválasztási rendezvények (sulibörze),
stb. - és szeretnénk, ha minél többen
megismernék, igénybe vennék ezeket a szolgáltatásokat.
Peresztegi Gáborné igazgató

Bierbauer Imrét, dr. Jankó Miklós Jenõt,
Lukáts Pétert, Popovics Györgyöt, Veresné
Szkocsek Máriát és Zábrádi Jánost választották meg. Ezt követõen került sor a polgármester és a képviselõk eskütételére,
illetve a megbízó levelek átadására.
A továbbiakban dr. Horváth Klára polgármester ismertette a polgármesteri
programjának fõbb célkitûzéseit.
A következõ napirend keretein belül
Önkormányzatunknál már hagyományosnak számító meghitt perceknek lehettünk
tanúi, amikor is megköszönték az elõzõ
ciklus képviselõinek és bizottságai tagjainak a munkáját.
Hatodik napirend keretében a polgármester javaslata alapján a Képviselõ-testület titkos szavazással Bierbauer Imrét
választotta alpolgármesterré. Továbbiakban sor került a bizottságok tagjainak
megválasztására is. Az elõttünk álló 4 évben az Önkormányzat bizottsági struktúrája és a személyek is változtak. A Képviselõ-testület a bizottságokat az alábbiak
szerint választotta meg:
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG: Lukáts Péter elnök;
Zábrádi János tag; dr. Jankó Miklós Jenõ

tag; Zsidi Sándor külsõ tag; Pauerné Erdélyi Erika külsõ tag
SZOCIÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG: Veresné Szkocsek Mária elnök; dr.
Jankó Miklós Jenõ tag; Popovics György
tag; Tanos Lászlóné külsõ tag; Lukáts
Péterné külsõ tag
VAGYONNYILATKOZATOT ÉS ÖSZSZEFÉRHETETLENSÉGET VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG: Popovics György elnök; Veresné Szkocsek Mária tag;
Zábrádi János tag
A testületi ülés végén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen megállapították a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját.
Tizenkettedik napirendi pont keretében a képviselõk meghatározták a következõ novemberi Képviselõ-testületi ülésük napirendi pontjait.
Zárt ülés keretében a Képviselõ-testület kitüntetõ cím adományozásáról döntött, melyek Bábolna várossá válásának
hetedik évfordulójának ünnepségén került átadásra.

FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzata felhívással fordul a település lakosaihoz a vörösiszap áldozatainak megsegítése érdekében.
2010. október 4-én az ajkai timföldgyár vörösiszap tározójánál támfal szakadás
következett be, olyan katasztrófa történt, amilyenre Magyarországon eddig még
nem volt példa. Sokan súlyosan megsérültek és sajnos halálos áldozatokat is
követelt az ipari katasztrófa. A környezõ élõvizekben gyakorlatilag minden élet
megszûnt, az érintett településeken normális életre alkalmatlanná váltak a
körülmények, az ott élõ emberek néhány perc leforgása alatt földönfutókká váltak.
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy számlát nyit
és azon 100.000,- Ft-ot helyez el a katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Kérjük
Bábolna lakosságát, társaságait, vállalkozóit, hogy mindenki lehetõségéhez mérten
támogassa a kezdeményezést a

11740016-15385482-02130000 számlára
történõ egyéni befizetésekkel. Várjuk a kis összegû (500 -1.000,- Ft) támogatásokat is. Az összegyûlt összeget közvetlenül juttatjuk el a katasztrófa sújtotta
településekre. Természetesen a természetbeni juttatásokat is (ruha, játék, tartós
élelmiszer) szívesen fogadjuk a Zrínyi M. u. 15. szám alatti épületünkbe.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben ismerõse, rokona, barátja él az érintett
településeken jelezze a Polgármesteri Hivatal felé és az összegyûlt összeg eljuttatásakor, amennyiben lehetõségünk van rá igyekszünk a célirányos segítség
nyújtásra !
dr. Horváth Klára s.k.

polgármester
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KIKÜSZÖBÖLT
KÜSZÖBÖK
Napjainkban egy, a televízióban is
futó reklámkampány a különbözõ fogyatékkal élõk helyzetére kívánja felhívni a figyelmet. Hiszen számunkra,
akik többé-kevésbé egészségesen éljük életünket, sokszor elképzelhetetlen, hogy egy nekünk egyszerûnek tûnõ cselekvés kerekesszékkel, babakocsival, vagy sajgó ízületekkel mások-

lett: ezzel a város törvényi kötelezettségének felel meg, egyfajta, az EU-ban
ma már minimálisnak tekinthetõ elvárásnak is eleget tesz.
A Regionális Operatív Program 8,7
millió forintos támogatásával megvalósult projekttel az utolsó elõtti lépcsõjéhez érkezett a városháza rekonstrukciója. (Már csak a tetõ felújí-

nak milyen embert próbáló feladatot
is jelent.
A városfejlesztés egyik legutóbb lezárult fejezete nem attól nagyszabású,
mert sokba került. A polgármesteri
hivatal akadálymentesítése ugyanis a
többi, közelmúltban átadott beruházáshoz képest egyáltalán nem nagy
léptékû a maga 9,7 milliós összköltségével.
Jelentõségét inkább abban lehet
lemérni – mondta az akadálymentessé alakított városháza átadó ünnepségén Kocsis Gábor jegyzõ –, hogy amel-

tása és javítása várat magára.) Az öszszegbõl a többi között egy kerekesszékkel igénybe vehetõ lift épült meg,
amellyel a felsõ szintre juthatnak el
az ügyeiket intézni kívánó idõsek és
mozgáskorlátozottak. De a pályázat
keretében finanszírozták az uniós
szabványnak megfelelõ, a mozgáskorlátozottak részére épült mosdó kialakítását is.
Mint az átadón elhangzott, maga a
városháza épületének megközelítését,
már egy elõzõ projekt keretében, korábban megvalósították. Ekkor új, a

SEGÍTÕK NAPJA
Az elõzõ évek hagyományaihoz híven a ,,Segítõk napja” alkalmából a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ dolgozóit és a
Magyar Vöröskereszt Bábolnai Szervezetének önkéntesit és
véradóit látta vendégül önkormányzatunk október 29-én az
Ötösfogat étterem Pettkó-Szandtner termében. Az ünnepélyes
összejövetel ezúttal a véletlennek köszönhetõen éppen a Véradók napjára esett.

mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolókat és a nehezen közlekedõk számára kényelmes, széles járdát
építtetett az önkormányzat. Ezáltal
hátulról, a játszótér felõl akadályok és
küszöbök nélkül zökkenõmentesen
megközelíthetõ a hivatal.
A legnagyobb változást mégis az
ügyintézés gyorsítását és egyszerûsítését célzó, a földszinten most kiépített

ügyfélszolgálati iroda megnyitása jelenti. Az ide érkezõk itt egy helyen intézhetik hivatalos ügyeiket. Az ablak
mögött dolgozó ügyintézõ széles skálán tud majd a lakosság segítségére sietni az eseti segélyek átadásától kezdve a tájékoztatásokon át egészen a különféle beadványokhoz szükséges információnyújtásig.
- bm -

A vendégeket dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte.
Beszédét egy tanulságos eszmefuttatással kezdte, melyben egy
amerikai szociológiai kísérlet történetét mesélte el. Mint mondta, tanulságként levonható, mennyire el tudunk rohanni egymás
gondjai mellett. Méltatta azt a munkát, melyet Bábolnán a szerény javadalmazásban részesülõ profi segítõk és a mégprofibb
önkéntesek végeznek a megfáradt, gondokkal küzdõ emberek
sorsának jobbá tétele érdekében. A város lakosai nevében megköszönte ezt a tevékenységet, azt, hogy a jó ügyet jól és sikeresen szolgálják.
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„Bizony hajoljatok meg az öregebbek elõtt” – az Idõsek Világnapján
Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az
Idõsek Villágnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti
személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszerezõdhet,
éppen ezért a gyorsan öregedõ világban az idõsek sokat segíthetnek – fõként tapasztalataik átadásával.
Településünkön több éves hagyomány, hogy a legfiatalabb generáció az Idõsek Világnapja alkalmából ellátogat az Idõsek Klubjába, hogy rövid mûsorral kedveskedjenek idõs lakosainknak. Ezút-

tal óvodánk Pillangós csoportja adott szívhez szóló mûsort, melynek elõzményeként Koós Ferencné szavalatát hallgathatták az egybegyûltek.
Az ovisok egy-egy szál virággal köszöntötték nyugdíjasainkat,
majd dr. Horváth Klára polgármester üdvözlõ szavai hangzottak el.
Õ is a vers lélekre ható erejével szólt közönségéhez, majd tortával
kedveskedett a klub tagjainak.

Postai Világnapon
Október 9-e a Postai Világnap annak emlékére, hogy Bernben 1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet (1878-tól Egyetemes Postaegyesület - UPU) a nemzetközi
postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében. A
22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület

1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint
160 ország a tagja.
Dr. Horváth Klára polgármester a korábbi évek hagyományaihoz híven idén is ellátogatott a bábolnai postahivatalba,
hogy a világnap alkalmából köszöntse a helyi postásokat. Az önkormányzat nevében köszönetet mondott azért az embert próbáló munkáért, amivel az ott dolgozók akár kézbesítõként, akár
hivatali dolgozóként hozzájárulnak a mind rugalmasabb postai
szolgáltatások megvalósításához.
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A SZENT FÖLÖSLEG FESTÕJE
Nem feltétlenül hízelgõ, ha valakirõl azt mondja a legjobb
barátja, hogy örök gyerek. Hát még ha a festményeit bemutató
kiállításán az alkotások kapcsán szent fölösleget emleget. Ám,
ha ezt a valakit történetesen Helyes Jenõnek hívják, no, akkor
már egészen más értelmet nyernek az elõbbi mondatok.
Október utolsó szombatja, mézszínû napsütés csorog a Kaszinó épületén. Néhányan Helyes Jenõ sokadik bábolnai tárlatának megnyitójára igyekszünk.
A kiállító teremben akvarellek, akrilképek, olajfestmények
és derû fogad. Meghallgatjuk az évszakról szóló verset, majd az
alkotások hangulatához illeszkedõ gitárelõadást, amikor Kövér
József, Helyes Jenõ barátja kér szót.
A szónok hosszasan beszél barátjáról, akit nem kötnek stílusok és irányzatok, s aki nem hajlandó „trendi” festõmûvész lenni. Csupán azt a szent fölösleget festi ki magából, amelyet akár
tehetségnek is nevezhetnénk, ha mindenáron ragaszkodnánk a
lényeg kommersz megfogalmazásához.

Helyes Jenõ festõmûvész interjút ad a Bábolnai Televízió riporterének

reszthetjük szemünket London ködén át, s hallgathatjuk a gondolások énekét a Palazzo Ducale árnyékában. Mégis a muskátlis ablakok láttán hisszük el igazán: hazaérkeztünk. A tájba simuló tanyák, a hegyoldalba kapaszkodó, fenyvesekkel körülvett
házacskák ábrázolása rántja le a leplet Helyes Jenõ tényleges
hovatartozásáról. Ezeken a vízfestményeken vagy olaj miniatûrökön a tehetségen túl a szeretet is átszikrázik. Éppúgy, mint a
virágos csendéleteken, amelyek látszólag egy csokor pipacs
vagy írisz szépsége ürügyén vetõdtek papírra. Azonban, ha jobban megnézzük a képeket, a színek és elmosódott formák mögött rátalálunk a lényegre: a harmóniára, amely világunkban,
ma hiánycikknek minõsül.
- bm -

A megnyitóra felkért barát pedig szeretettel beszél a festõrõl.
Arról, ahogy skatulyák nélkül, a szívével látva fest, egy gyerek
õszinte rácsodálkozásával. Így lesz képein hiteles a ködös
Albion tompasága, így lesz valószerûtlenül kék az Égei-tenger,
ekképp lesz titokzatos s egyszersmind magával ragadó a velencei canale látképe, s Erdély tájai itt szelídülnek emberléptékûvé.
Hol harsogó azúrok, hol skarlátvörösek izzanak a képeken,
miközben itt-ott ragyogó napsárgák és misztikus lilák ellenpontoznak szerényen.
A képek által a mûvész világjárásán útitársak lehetünk egy
pillanatra. Ott állunk vele a tenger csókolta görög sziklán, me-

Tûzifa, szén
házhozszállítás
TÛZIFA
KUGLIZVA,
HASÍTVA
FÛRÉSZPOR
Gerencsér Tamás 20/401-76-56
Csidei Ákos 20/468-45-19
GEODÉTA Ker. és Szolg. Bt.

Józsi Judit gitárjátékával varázsolta el a megnyitó közönségét
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ÖSSZETARTOZÁS ÉVE a történelem és a kultúra tükrében

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete, a Komárom Környéki Civil Társulás, a
CSEMADOK Zsérei Alapszervezetével (Szlovákia) és az Aknaszlatinai „Remény” Jótékonysági Alapítvánnyal (Ukrajna) közösen 2010. év elején meghirdette az Összetartozás Éve rendezvénysorozatot, melynek célja, hogy a Trianoni Békeszerzõdés aláírásának 90. évfordulója alkalmából ismeretterjesztõ és közmûvelõdési programsorozattal építse a Komárom-Bábolna kistérségi civil életben résztvevõk közösségét a
velük együttmûködõ határon túli magyar szervezetekkel együtt. Ennek a sorozatnak
az egyik bábolnai eseménye volt az – idõközben állami emléknappá is nyilvánított
– Összetartozás Napja 2010. június 4-én, melyen emlékmûvet is avattunk. A programsorozat magában foglalta az együttmûködõ civil szervezetek egymáshoz tett látogatásait, szakmai találkozóit, csereprogramjait év közben, majd hagyományosan
október második szombatján, 16-án került megrendezésre a

„DUNÁN INNEN-D
DUNÁN TÚL” GÁLA,
amatõr mûvészeti és helytörténeti találkozó.

Kárpátaljáról érkezett erre az alkalomra a NEFELEJTS Mûvészegyüttes, Vajnági
Adrienn vezetésével. A nálunk fellépõ diákok az Aknaszlatinai Bolyai János középiskola tanulói. Rajtuk kívül otthon még két kisebb csoport mûködik: õk a kis
Nefelejts. Aknaszlatinán és környékén – mely a Felsõ-Tiszavidék legtávolabb esõ kis
magyar tömbje - 3500 magyar él románokkal, ukránokkal, oroszokkal és romákkal. Sajnos magyar iskola csak Aknaszlatinán mûködik, ez az utolsó magyar iskola
a környéken, sokan már vegyes házasságban születnek, mindezek miatt nagyon nehéz az anyanyelvi kultúra megõrzése ezen a vidéken. Nagy örömünkre szolgált, hogy
vendégül láthattuk õket szeretett városunkban, és talán megerõsítettük hitüket abban, hogy érdemes tovább folytatniuk nemes hagyományukat. Ezzel együtt lehetõség volt arra is, hogy a bábolnai ifjúság is
megismerkedhessen a határon túli fiatalokkal, mûvészeti tevékenységükkel, életükkel.
Ezt a találkozót a Nemzeti Kulturális
Alap is támogatta, melynek segítségével a
meghívott vendégek útiköltségét és szállását biztosítani tudta a Komárom Környéki Civil Társulás. Vendégeink már 15én pénteken megérkeztek, és közösen
vettünk részt a Muzsika Hangjai c. koncerten, ahol Szabó János és a Talpasok
mûsorát hallgatták meg a kárpátaljai fiatalok. Szombaton napközben alaposabban megismerkedhettek a bábolnai lovas
hagyományokkal, azok kulturális vetületeivel, így pl. a bábolnai lovasharsonások
mûvészetével. Mód nyílt továbbá helyi
helytörténészekkel való találkozásra és
tapasztalatcserére is sor került a
Ménesbirtok nevezetességeinek megismerése közben.
A Gálaest nyitányaként sok érdeklõdõ
jelenlétében felavattuk a Ménesbirtok
elõtti parkban szeptember 8-án elültetett, a mindenkori Bábolnai Lovasharsonásoknak adományozott Égig Érõ Fa

emléktábláját. Az „Égig Érõ Fa” (Magyar Hagyományért) Díjat egy határon túli és egy
környékbeli hagyományõrzõ, alkotó kap minden évben. A díjat a Rákóczi Szövetség
nevében azoknak ítéljük oda, akiknek tiszteletünket szeretnénk kifejezni azért,
mert életükben, életmûvükben azt a teljességet látjuk, hogy hagyományok õrzésével és továbbadásával erõsítik az egyetemes magyarság összetartozását. A facsemete
növekedése példázza, hogy mindenkinek van küldetése.
A Kamaraszínházban folytattuk a programot. „Dunán innen – Dunán túl” – idén
inkább „Dunán innen – Tiszán túl” lett: két egymástól távol esõ magyar régió mûvészeti csoportjának találkozója, párbeszéde. A mûvészetekben, lelkünk mély rétegeiben is megfogalmazódik, hogy a nemzetrészek, melyeket a történelem viharai elválasztottak egymástól: a közös nyelvi, szellemi, spirituális örökség megõrzése révén
együvé tartoznak.
De a két csoport nevében a szavak mágikus erejét is megéreztük. Nefelejts:
mondta vendég csoportunk neve. Nem „cs”-vel, fõnévként, hanem felszólító módú,
cselekvésre hívó igeként. Ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk, hol vannak a gyökereink, mert csak így maradhatunk meg élõ, növekvõ létezõnek. Cseperedõk: mondta az itthoni csapat neve. Igen, a gyökerekbõl táplálkozva cseperedhetünk, növeszthetünk erõs és egyenes törzset, törhetünk utat az ég, a szabadság, a teljesség felé, s
hozhatunk gyümölcsöt.
Mindkét csoport színvonalas mûsorral adott ízelítõt repertoárjából a teltházas
színházterem nézõközönségének. Mindez igencsak emelkedett hangulatot teremtett
az Égig Érõ Fa (Magyar Hagyományért) Díjnak a NEFELEJTS Csoport részére történõ átadásához, akik a nehéz körülmények között õrzik a lángot, a hagyományokat.
A laudációban kiemeltük, hogy a díjazottnak kiemelkedõ a szerepe a helyi kulturális örökség gyûjtésében és ápolásában, a hagyományoknak a következõ generáció
részére történõ átadásában, a magyar nyelvû kultúra megõrzésében, a kisebbségi
magyar közösséget formáló és megtartó tevékenységében, felelõsségvállalásában.
A fináléban az összes szereplõ és a közönség együttesen énekelt el egy népdalt és
a Felvidéki (Palóc) Himnuszt, melyet kárpátaljai vendégeink tanítottak meg a jelenlévõknek.
A Gálamûsor után a közösségépítés jegyében lehetõség volt a mûvészeti csoportok és civil szervezetek tapasztalatcseréjére, ismerkedésre állófogadás, szeretetvendégség keretében. Az ifjabb generáció fergeteges táncházat rögtönzött: remek, oldott
hangulat kerekedett. A szeretetvendégség alkalmat adott megható és õszinte beszélgetésekre is. Ifjú vendégeink és Adrienn is könnyes szemmel hallgatták meg az egyik
környékbeli nézõ emlékeit arról, hogy a második világháborúban õ éppen Kárpátalján, Aknaszlatinán szolgált és védte – az õ szavait idézve - „a mi drága magyar hazánkat”.
Az október 16-i tartalmas és szép estérõl egy találó jelmondatot is vihetett haza
mindenki, melyet a mûvészcsoportok neveibõl alkottunk: „Ne-ffelejtsd a gyökereidet, hogy gyümölcsözõvé cseperedj!”
Faragóné dr. Novadovszky Nóra
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Kedves Olvasó! Újra beköszöntött a november Mindenszentek ünnepével és a halottak napjával. November 1. és 2. a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek azon szenteknek az ünnepe, akikrõl a naptár név szerint nem emlékezik meg. A katolikus egyház tanítása szerint a 9.
századtól kötelezõ ünnep az a nap, amikor az élõ és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. Emlékezünk és gyertyákat gyújtunk. E havi novellánk
szintén ennek a napnak állít emléket.

Szilvási Csaba:

CSIPKEBOGYÓGYERTYÁK

Kínában minden nap a halottak napja. Mi fukar kezekkel mérünk. A háromszázhatvanötbõl
(vagy háromszázhatvanhatból) hivatalosan
mindössze egyet adunk azoknak, akik úgyis mindig velünk vannak.
Az újtelepi temetõben sétálgatok, ahol tegnap
még lidérc-tüzek úsztak. Gyertyák csillagai,
szentjánosbogarai csillogtak a sírkertben. Viaszcsonkok, kimerült kicsi mécsesek ezrei jelzik
még most is a látogatók sorát.
Az utóbbi idõben beszélgettem néhány ismerõsömmel. Szinte mindenkinek baja van valakivel, a magas politikával, a helyi hatalmasságokkal, vagy csak valamelyik szomszédjával, munkatársával.
Az egyik piros mécsesbõl mintha „a Nagy
Mécs”, Mécs László szavait hallanám: „Mért nem
tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja õket látni?”
Kik nyugszanak ebben a temetõben? Halálba
loholt bakák, akik nekivágtak pokolnak, mennynek. Õszirózsafejû fiúk drága csapatai, akiket letiport, legyõzött az élet. Királyfiak, kik szabad
mellel elindultak, s királylányok, akiket, hammhamm, elnyeltek a mesék. Civilek, hulló, apró

§

mozdulatokkal, tegnapi halott vágyakkal, lemészárolt drága tettekkel. A hétköznapok hõsei, akiket megölt a vágy, a mámor, és kemény munkásemberek, akikre rádõlt az ácsolat.
„Isten rajtad: végtelen könny. Isten benned:
végtelen mosoly” – írja Weöres Sándor. Bár nem
itt vannak eltemetve, nagyapám és nagyanyám
kedves arca villan fel elõttem, s mellettük ott van
apám is, akinek mogyorófa-barka bajusza sarkában ragyog az a bizonyos „végtelen mosoly”.
Barátaim, szeretteim, akik már itt pihennek,
nem haltak meg teljesen. Munkálnak bennem,
véleményt mondanak a dolgaimról, hol derûsen,
hol cinikusan. Kislányom Dall’ Asta Arnoldkészítette fehér márvány sírköve mindig tudatosítja bennem, hogy rövidesen „társbérlõje” leszek az alatta nyugvónak, aki örökké hamvasnak
maradt bájával nevet rám most is kedvesen. Úgy,
mint amikor kivirít a rét, és minden madár egyszerre kezd fütyülni, lármázni és kacagni. Hív, hívogat engem is az én „kicsikém” „oda le”, és
„oda fel” is, a csoda-világba, a végtelenbe.
Eljutottam abba a korba, amikor már több ismerõsöm van a föld alatt, mint idefent. Már nekem is öltözik valahol a Vértesben vagy a Gere-

csében a „Nagy Tél”, s -fagyos, roppant lábával
topogva – elõbb vagy utóbb megindul felém.
November a halottak hónapja, mégis ekkor álmodom igazán az Élet örök csodáján. Ha szeretteimmel, elsõsorban unokáimmal vagyok, vagy
rájuk gondolok, mindig belsõ ünnepélyesség,
meghatottság tölt el a világ legegyszerûbb dolgain
is. Mert az Élet a csodáké, a Sorsé, s az Életen és
a csodákon mindig – különösen ilyenkor, novemberben – meg kell rendülni.
Én nem itt, a temetõben találom meg a végtelen idõ által kitagadott szeretteimet, hanem a természetben, ahol végtelenné szublimálódva kitöltik a bennem és a körülöttem lévõ, egyaránt végtelen teret, ahol testem súlytalanná válik, s beleolvadok a nagy egyetembe, amelynek õk már részesei.
Abban a hatalmas, szent templomban gyászolom és ünneplem õket, ahol százezer tûzpiros
gyertyabogyót lobogtat értük a diadalmas élet jelképe, a csipkebokor, ahol a madarak nyugalomról és békérõl szólnak, ahol kórusuk még ilyenkor, novemberben is úgy harsog a bokrokon,
mintha július lenne, s ahol tüdõm lombos bokrai boldogan nyújtózkodnak a csodálatos, tiszta
levegõben.
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY II.

A Bábolnai Fórum legutóbbi
számában a lakásbérleti jogviszony
létrejöttét, tartalmát és megszûnését tekintettük át röviden, most pedig egy konkrét jogesetet veszünk
górcsõ alá.
Történt egyszer, hogy néhány fiatal (részben egyetemisták, részben
fiatal pályakezdõk) és egy bérbeadó
között lakásbérleti szerzõdés jött
létre egy fõvárosi lakás bérlete tárgyában. Mintegy egy hónap elteltével a bérlõk meg kívánták szüntetni
a lakásbérleti jogviszonyt. Ezt elõzetesen telefonon közölték a bérbeadóval, aki nemtetszésének adott
hangot, és nem volt hajlandó tudomásul venni a felmondást, mondván, hogy õ ’hosszú távra tervezett.’
Ezt követõen a bérlõk írásban is
megfogalmazták felmondásukat, és
többször is megkíséreltek idõpontot
egyeztetni annak érdekében, hogy
az egyébként szabályszerû felmondó nyilatkozatot átadják, a bérbeadó azonban ezekben az idõpontok-

ban nem jelent meg. Bérlõk ezek
után felkeresték a bérbeadót vidéki
lakásán és átvetették vele a felmondó nyilatkozatot. A késõbbiekben, a
felmondási idõ leteltét követõen
rögzítették az óraállásokat, valamint azt, hogy bérlõk a lakást megfelelõ állapotban adták át, és fennálló tartozásukat maradéktalanul
rendezték bérbeadó felé. Bérbeadó
azonban a bérlõk által megfizetett
kaució visszaadását megtagadta.
Eddig a tényállás; nézzük ezek
után, hogy van-e jogalapja a bérbeadónak a kaució visszatartására? Az
óvadék vagy kaució felhasználásnak
eseteit a szerzõdésben kell rögzíteni.
Ennek hiányában a bérbeadó a bérleti díj nem vagy nem szerzõdésszerû fizetése esetén (illetve esetleg a lakásban vagy berendezéseiben okozott kár esetén) az óvadékból elégítheti ki a követelését. Az
óvadékot csak a szerzõdésben foglalt feltételeknek megfelelõen, a kielégítés céljára szabad felhasználni,
és az a bérlet megszûnésekor vissza-

jár. Az óvadék után kamatot csak
erre irányuló külön megállapodás
alapján köteles a bérbeadó fizetni.
Ezek alapján – mivel a bérlõk
korrekten elszámoltak a bérbeadó
felé, és a lakást, illetve berendezéseit is megfelelõ állapotban adták át –
megállapíthatjuk, hogy bérbeadó
nem jogosult a kaució visszatartására.
A következõ kérdés, hogy miképpen tudjuk a jogos követelésünket – legális eszközökkel - behajtani? Mivel a követeléskezelés és - behajtás meglehetõsen bonyolult kérdés, itt most csak általánosságban
vázoljuk a fõbb lehetõségeket. Fontos, hogy bármilyen igényérvényesítés feltétele, hogy az adóst, aki jelen
esetben a bérbeadó, igazolható módon felszólítsuk a követelésünk
megfizetésére. Amennyiben az adós
magánszemély, alapvetõen kétféle
jogi lehetõségünk van: ún. fizetési
meghagyás vagy polgári peres út.
2010. július 1-jétõl kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetõ a
pénz fizetésére irányuló lejárt köve-
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telés, ha a kötelezettnek van ismert
belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, és amelynek összege az egymillió forintot
nem haladja meg. Természetesen az
egymillió forintot meghaladó követeléseket is fizetési meghagyásos eljárásban célszerû érvényesíteni, hiszen a bírósági peres eljárásnál
gyorsabb, egyszerûbb és olcsóbb
peren kívüli eljárásról van szó. Ha a
fizetési meghagyást ellentmondással határidõn belül nem támadták
meg, annak ugyanolyan hatálya
van, mint a jogerõs ítéletnek. Ha
azonban a kötelezett határidõben
ellentmondással él a fizetési meghagyással szemben, az eljárás perré
alakul.
Következõ cikkünkben részletesebben foglalkozunk a követelések
érvényesítésének jogi lehetõségeivel.
A Kedves Olvasók esetleges jogi
tárgyú kérdéseit, észrevételeit
várom a jogirovat@gmail.com
címen.
dr. Veres Zoltán
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Sorsfordító lehetett volna
1956. október 23.

Október 23-a nemzeti ünnep. Egy ország ünnepe. 1956. október 23-a távoli és
közeli is egyben. Érintve vagyunk. A nap cselekvõ részesei közül sokan itt vannak
még közöttünk Az 1956-os év slágere a Bárhogy lesz, úgy lesz volt. Október 23-án
azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen
akárhogy! Elég volt a megalázottságból, a félelembõl és kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélõ népbírósági perekbõl.
Idézzük fel a nap eseményeit!

A nap krónikája - október 23.

Mûegyetem, Bem tér, Parlament, Magyar Rádió
A kora reggeli órákban hazaérkezik
Jugoszláviából a magyar párt- és kormányküldöttség (Gerõ Ernõ, Apró Antal,
Hegedûs András, Kádár János). Ülésezni
kezd az MDP (Magyar Dolgozók Pártja)
kibõvített Politikai Bizottsága.
A Szabad Nép vezércikke (Új, tavaszi
seregszemle) üdvözli a diákság követeléseit. A lap közli az Írószövetség felhívását: a szövetség egyetért a lengyelországi
változásokkal, ugyanakkor nem tartja
helyesnek a délutánra tervezett rokonszenvtüntetést.
Az egyetemeken gyûléseken készülnek a tüntetésre.
12 óra 53 perckor, adását megszakítva, a Kossuth rádió ismerteti Piros László belügyminiszter közleményét: “A
közrend zavartalan biztosítása érdekében a Belügyminisztérium nyilvános utcai gyûléseket, felvonulásokat a további
intézkedésig nem engedélyez.”
14 órakor, a HM-ben Bata István
honvédelmi miniszter engedélyezi a katonák részvételét a tüntetésen. A Miniszter-tanács rendkívüli ülést tart. Hegedûs
András az MDP PB értékelése alapján
tájékoztatást ad a kialakult helyzetrõl.
14.23-kor a Rádió újabb közleményt
ismertet: “Piros László belügyminiszter
a kihirdetett utcai gyülekezési tilalmat
feloldja.” Fél három körül megjelenik a
mûegyetemen a belügyminiszter-helyettes, Fekete Mihály, hogy ismertesse a diáksággal a tiltást feloldó határozatot. Az

egyetemi hallgatók egy része a Petõfiszoborhoz vonul, a mûegyetemisták
többsége pedig egyenesen a Bem-szoborhoz indul. A Petõfi-szobornál
Sinkovits Imre, a Nemzeti Színház színésze tízezres tömeg elõtt elszavalja a
Nemzeti dalt. Egy diák felolvassa a 16
pontot. A tömeg, amely egyre hatalmasabbra duzzad - a diákokhoz a délelõtti
mûszakból érkezõ munkások csatlakoznak -, a Margit hídon át a Bem-szoborhoz vonul. A lengyelbarát, illetve Rákosi- és Gerõ-ellenes jelszavak mellett
már a szovjet csapatok kivonulását követelõ jelszavak is elhangzanak. A tüntetõk a Bem-szobornál egyesülnek. Egyesek kivágják a sarló-kalapácsos címert a
zászlókból. Veres Péter felolvassa az írók
kiáltványát, Bessenyei Ferenc elszavalja
a Szózatot, majd a Budapesten tartózkodó lengyel író, Zbigniew Herbert üdvözli a tüntetõket. A rossz hangerõsítés miatt a beszédekbõl szinte semmit nem
hallani. A tömeg a Kossuth tér felé veszi
az irányt, azt követelve, hogy Nagy Imre
beszéljen a Parlamentnél. Az ÁVH Jászai
Mari téri épülete elõtt már a “Vesszen az
ÁVO!” jelszó is felhangzik.
Mindeközben
géppisztolyokkal,
könnyfakasztó gránátokkal felszerelve
harminc ÁVH-s érkezik a Magyar Rádió
õrségének megerõsítésére.
16.40-kor a Rádióhoz rendelik az elsõ, majd 17 óra után a második ÁVH-s
századot.

„Az aradi tizenhárom”

Az aradi vértanúk azok a honvédtisztek, akiket a szabadságharc bukása
után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsõsorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernô, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen
Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernô, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly
Valamennyi aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérõrnagyi és egy tábornoki rangot viselt. Lázár Vilmos
ezredest azért kezelték tábornokként, mert a szabadságharc végén a tábornokokhoz hasonlóan önálló seregtestet irányított.
Ugyanezen a napon végezték ki az elsõ felelõs magyar miniszterelnököt,
Batthyány Lajost, Pesten.
Október 6-a nemzeti gyásznap. Ezen a napon minden évben iskolánk tanulóifjúságával közösen emlékezünk hõseinkre. Szerkesztett mûsor kereté-

A tüntetõk elsõ csoportjai 17 óra körül érnek a Kossuth térre. Egy óra múltán már az egész teret betölti a kétszázezresre becsült tömeg. 18 óra körül a
tüntetõk néhány kisebb csoportja a Dózsa György úti Sztálin-szoborhoz indul,
hogy ledöntsék a zsarnokság jelképét.
18.30-kor lekapcsolják a Kossuth tér világítását, de a tömeg nem tágít. Az aznapi Szabad Nép meggyújtott példányainak fényében továbbra is Nagy Imrét
követelik. A parlamenti õrség végül viszszakapcsolja a tér világítását.
17 óra tájban a Rádió épületénél is
tüntetõk jelennek meg. Követelik, hogy
a rádióban olvassák be a diákság 16
pontját, a Rádió vezetõsége azonban ezt
megtagadja. A mind nagyobb számú
tüntetõk megpróbálnak behatolni az
épületbe. Tíz személynek sikerül bemásznia egy ablakon - õket õrizetbe veszi az ÁVH-s õrség.
19 órakor ötven rendõrt és egy tûzoltóautót vezényelnek a Rádióhoz. Az
egyik riadókocsi késõbb használhatatlanná válik, a másikkal súlyos sebesülteket szállítanak a Vas utcai kórházba. A
harc kitörése után visszarendelik a
rendõröket a laktanyába.
Valamivel 20 óra elõtt Gerõ Ernõ telefonon beszél Hruscsovval. Közli, hogy
nem utazhat Moszkvába az SZKB KB Elnökségének ülésére, mert Budapesten
válságosra fordult a helyzet. 20 órakor
közvetített rádióbeszédében ugyanakkor
határozottnak mutatkozik: “nacionalista jellegûnek” nevezi a tüntetést, sovinisztákról, antiszemitákról és reakciósokról beszél, s elzárkózik minden engedménytõl. Mindez olaj a tûzre.
Gerõ Ernõ Andropovtól, a budapesti
szovjet nagykövettõl kér segítséget a
rendteremtéshez. Andropov felszólítja
Pjotr Lascsenko altábornagyot, a székesfehérvári szovjet különleges hadtest
parancsnokát, hogy csapataival vonuljon be Budapestre. Lascsenko megtagadja a kérést, arra hivatkozva, hogy
csak Moszkva utasítására intézkedhet.
Andropov felhívja Hruscsovot, aki tele-
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fonon közli Gerõ Ernõvel, hogy teljesítik
a kérést, amennyiben a magyar minisztertanács azt írásba foglalja.
Valamivel 21 óra elõtt, a Kossuth Lajos téren Erdei Ferenc miniszterelnökhelyettes próbál beszédet intézni a tüntetõkhöz, de a tömeg lehurrogja. Nem
sokkal késõbb Nagy Imre megjelenik a
Parlament erkélyén. Az éljenzés hamarosan füttyszóba csap át, mivel beszédét
“Elvtársak” megszólítással kezdi.
Biztosítja a diákságot, hogy a jogos
követelések teljesülni fognak, és ígéretet
tesz arra, hogy a kormány és a párt nem
késlekedik tovább a reformokkal.
Ugyanakkor hangot ad véleményének,
miszerint minden problémát a párton
belül kell megoldani. Fegyelmezett távozásra szólítja fel a tömeget, amelyben
csalódottságot kelt rövid beszéde. A szocializmus mérsékelt reformjának ígérete már kevés a tömegnek.
A Kossuth térrõl sokan a Rádióhoz
indulnak (elterjed a hír, hogy az ÁVO
belelõtt az emberekbe), mások a Sztálin
térre, ahol 18 órától kísérleteznek a
Sztálin-szobor ledöntésével.
A Rádióhoz kivezényelt katonák közül többen átállnak a tüntetõk pártjára.
Az épületbõl tüzet nyitnak rájuk, egy
tiszt meghal, ketten megsebesülnek. A
híradó ezred katonái szuronyt szegezve
megpróbálják - sikertelenül - a Múzeum körútig szorítani a tömeget. A tüntetõk, a katonáktól, illetve az idõközben
feltört raktárakból szerzett fegyverekkel
viszonozzák a védõk tüzét. Megkezdõdik
a Rádió hajnalig tartó ostroma.
21.37-kor lángvágók és hegesztõpisztolyok segítségével sikerül ledönteni
az 56 mázsás Sztálin-szobrot. A székesfehérvári szovjet különleges hadtest 23
óra körül parancsot kap Moszkvából a
Budapestre vonulásra.
A 17. gépesített hadosztályt utasítják
az osztrák-magyar határ lezárására.
Október 23-a éjfél: a városban folynak a harcok, kitört a forradalom.
Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

ben idézzük fel az elõzményeket, a vértanúk életét és utolsó mondataikat. Valamennyien a hazáért adták életüket. Példaként állnak õk minden kor magyarjai elõtt.
Vértanúink emlékét ebben az évben is az Anonim drámacsoport idézte fel
Veresné Szkocsek Mária
verses, zenés mûsorával.
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„MÉRFÖLDKÕ”

Katalin-bbál

TÚRA – SZABADIDÕ – KIRÁNDULÁS
TURISZTIKAI CSOPORT LÉTREHOZÁSÁBA.
VÁRJUK A TERMÉSZETET KEDVELÕ
FELNÕTT ÉRDEKLÕDÕKET EGY KÖZÖS
ÖSSZEJÖVETELRE.

Szeretettel meghívjuk
Bábolnán a Szabadidõközpontban
2010. november 27-én tartandó

batyus bálra
Hagyományainknak megfelelõen
a bevétel az óvodai és bölcsõdei csoportok
részére kerül átadásra.
Kezdés: 19 órától
A jegy ára 1.500 Ft/fõ

Az elsõ megbeszélés helye:
VÁROSI KÖNYVTÁR
IDÕPONT: 2010. nov. 12. (péntek) 16 órakor
BIERBAUER IMRÉNÉ
Tel: 20-570 6749

Elõzetes helyfoglalás:
– Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban,
valamint az intézmény 369-030 telefonszámán
– Csillagné Mészáros Anita 20/4892882

BIHARI GÁBOR
Tel: 20-454 0076

Mindenkit szeretettel várunk!

KARÁCSONYI
KÉPESLAPOK
A MÚLTBAN
Az idei évben karácsonyi képeslapok gyûjtésére
biztatjuk mindazokat, akik szeretnék megmutatni,
felidézni, hogy a régebbi idõkben
milyen üdvözlõ lapokat küldtek szeretteiknek,
barátaiknak karácsonykor az emberek.
A leadott képeslapokat (illetve másolataikat)
2010. december 17-én, városunk karácsonyi
rendezvényén mutatjuk be, egy kiállítás keretében.
A legrégebbi (postabélyegzõ dátuma)
üdvözlõ lapok gyûjtõi jutalomban részesülnek,
melyet a kiállítás megnyitóján vehetnek át.

A képeslapokat
2010. december 1 - 8-ig
kérjük leadni a
Városi Könyvtárban,
nyitvatartási idõben.

ÉRKEZIK A
MIKULÁS!
Kedves Gyerekek!
December 3-án (pénteken)
ellátogatok hozzátok Bábolnára.
Délelõtt 10 órától a Szabadidõközpontban
nézzétek meg a komáromi Jókai Színház
„Ünnepváró” címû elõadását!
14.05-kor az iskola udvaron,
14.30-kor az óvoda udvarán, majd
15 órától a belvárosban találkozhattok velem,
ahol szívesen hallanék tõletek
néhány szép verset és éneket!
16 órakor sajnos el kell búcsúznom tõletek,
mert még nagyon sok helyen várnak rám a
gyerekek.
Nagyon várlak benneteket! Gyertek el minél többen!

Bõvebb információ: Török Sándor - 20/430-0703
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Szentmisék rendje

Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna
14-én vasárnap
21-én vasárnap
28-án vasárnap

NOVEMBER
10.30 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
- Évközi 33. vasárnap
10.30 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
- Krisztus Király ünnepe
10.30 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
- Advent 1. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott honlapok: www.katolikus egyhaz.hu
Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 14.
NOVEMBER 21.
NOVEMBER 28.
DECEMBER 5.
DECEMBER 12.
DECEMBER 19.

– Vasárnap
11 óra
– Vasárnap
11 óra
– Vasárnap
11 óra
Advent 1. vasárnapja
– Vasárnap
11 óra
– Vasárnap
11 óra
– Vasárnap
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
NOVEMBER 21. 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

www.btv.hu

Jókedvvel szépet alkotni

„Minden embernek a lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. És akinek
szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
Ez a Babits Mihály idézet jutott
eszembe, miután hazafelé autóztam a bábolnai kézimunka
szakkör alakuló ülésérõl.
A könyvtárban tartott elsõ
foglalkozásra szép számmal fogadták el a meghívást az ügyes
kezû
asszonyok.
Szabó
Lászlóné Marika köszöntötte a
megjelenteket és osztotta meg a
mástól kölcsönzött, ám nagyon

A megjelentek, miután megegyeztek a szakkör idõpontjában, már fejben neki is álltak
„dolgozni”. Ki a foltvarrás szépségeirõl beszélt, mások a horgolás fortélyait emlegették, sztoriztak az aktuálisan készülõ
munkáikról, majd elõkerült egy
juharlevelekbõl összeállított
õszi csokor, melynek elkészítését következõ „tananyagként”
tûzték ki célul a szakköri tagok.
S hogy miért járt a fejemben
a fentebb idézett Babits pár
sor? Mert emlékeimben legtöbbször a kézimunka kapcsán

is ideillõ hitvallását: „Add tovább a tudományt! Csak az félti
a tudományát, akinek kevés
van.”
A rögtönzött megnyitó beszédben elhangzott: három évtizeden keresztül sikeresen mûködött a településen a kézimunka szakkör. Akkor – a most virággal köszöntött – Dancsics
Erzsi néni szakmai irányítása
alatt készültek a szebbnél szebb
kézimunkák. Aztán néhány évnyi szünet után az ismerõsök és
az önkormányzat unszolására
Szabóné Marika magára vállalta a hálás feladatot, a klub újjáélesztését.

egy magányosan hímezgetõ, kötögetõ idõs néni képe dereng
fel, s nem egy kalákában dolgozó, vidám asszonyhad. Mikor
errõl kérdeztem a szakkörvezetõt, mosolyogva csak ennyit
mondott: Társaságban még kézimunkázni is jobb! Itt másoktól
tanulva, mások sikere által inspirálva készülhetnek a mûvek.
Ahogy látom, hogy a hímzõ,
foltvarró, kötögetõ édesanyák
keze alól micsoda gyönyörûségek kerülnek ki, magam is jókedvre derülök. És csak jókedvvel lehet igazán szépet alkotni!
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Az õsz színei és bográcsos ételek
ízei a Bábolnai Arborétumban
Nagy élményben volt része azoknak a természetet kedvelõ látogatóknak, akik 2010. október 16-án az arborétumba mentek.
A városban több helyen is meghirdetett rendezvény – melyet a
Ménesbirtok Kft. és a Bábolnai Íjászok Baráti Egylete közösen
szervezett – különleges gasztronómiai és vizuális élményt nyújtott a
vendégeknek.
A rendezõk a szívélyes vendéglátásról is gondoskodtak. Több
bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek: marhagulyás, õzpörkölt, pásztortarhonya, szarvas tokány, csülökpörkölt és
tárcsalapon sült lángost is kínáltak a vendégeknek.
Az ételkóstolás mellett lehetõség nyílt íjászkodásra vagy egy sétára a lenyûgözõ színekben pompázó parkban. Ez a hely valóban a
béke szigete, egyszerûen nem lehet betelni vele. A kicsiket fõleg az
állatsimogatás érdekelte, a csacsi, a birkák, a dámszarvasok bûvölték el õket. A jobbnál jobb programok folytatását csak a korai sötétség akadályozta meg. Nagyon jól éreztük magunkat, jó ötlet volt
a szervezõk részérõl a családi nap megszervezése. Bízunk benne,
hogy több ilyen rendezvénynek ad majd otthont a Bábolnai Arborétum, mely városunk smaragdköve.
A bábolnai nyugdíjasok
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A Coloradó felett új hidat avatnak ...
(42 évig érlelõdött a gondolat, 9 év alatt megépült.)
gati part számára termeli a villamos energiát.
A híd épülése már 1968-ban felmerült,
de elsõsorban a technikai nehézségek és a
költségek miatt, évtizedekig csak tanulmányokat készítettek róla.
2001. szeptember 11-i terrortámadás
után a gátat és a vízierõmûvet a kiemelten
védendõ objektumnak nyilvánították és lezárták a civil autóforgalom elõl, emiatt felgyorsult a hídprojekt.
Elkészült Amerikában, Nevada és
Arizóna államok határán a világ egyik legnagyobb hídja, amely igazi mérnöki-építészeti bravúrnak számít. Azt is mondhatjuk,
hogy ez a létesítmény Amerika legújabb turisztikai látványossága.
A híd a Colorádó folyó felett, egy kanyonban van a vízfelszín felett 300 méterre.
A híd teljes hossza 580 méter. Az érdekessége, hogy a közvetlen szomszédságában
van a világ leghíresebb vízierõmûve a
Hoover- gáton, ami szinte fél amerikai nyu-

A tervek szerint 17-20 ezer jármû forgalmat bonyolítanak, naponta, egyrészt a
Phoenix és Las Vegas közötti utat 100 kmre rövidíti le, másrészt a csodálatos kilátás
miatt a turisztikai forgalom is megnõ. A
Hoover –gátra és a több száz méteres mélységben lévõ, kanyon alján folyó Colorádóra
egyedülálló kilátás nyílik a hídról.
Ezt az új létesítményt hivatalosan „Mike
O’ Calloghen – Pat Tillman Memoriaal
Bridge”-nek hívják. Mike O’ Calloghen
Nevada állam hetvenes évekbeli kormányzója, Pat Tillman Arizóna állam nemzeti
hõse, amerikai focista sztár, aki feladta karrierjét, s jelentkezett a hadseregbe és 2004ben meghalt Afganisztánban.
A hivatalos megnyitó és a gyalogosforgalom megnyitása után a gépjármûvek novembertõl vehetik igénybe a hidat.
Nevada és Arizóna államok határán lévõ
gát miatt mindenki Hoover- hídként emlegeti a létesítményt, hogy mikor fogják a hivatalos nevén nevezni, legyen az amerikaiak problémája.
Cseh László

Az új híd építése 2005-ben kezdõdött el
az új autópálya vonalak kiépítésével. A
költségvetés az USA központi, illetve
Arizóna és Nevada államok költségvetésébõl épült meg.
A hídszerkezet acélból és betonból készült. Az építkezés a tervezéssel és elõkészítéssel kilenc évig tartott. 300 mérnök és
1200 munkás dolgozott az objektumon. A
híd építését 2009-ben személyesen is láthattuk, a közölt képek 2009. júniusában készültek.

Évkezdés a Lovas iskolában
A 2010/2011. tanévre 154 diák iratkozott be a PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégiumba,
amelybõl majdnem mindenki
bentlakásos diákként kezdte
meg a tanulmányait.
A kollégisták létszámából
nagyon jól látszik, hogy megint
csak a lányok vannak többségben, hiszen a fiúk létszáma csak
39 fõ. A szobák létszámát is bõvíteni kellett, mert kisebb-nagyobb nehézségek léptek fel az
iskola életében, ezért a fiúknak
is vissza kellett költözni a régi
épületbe. A költözést a nyár
utolsó két hetében kellett megoldani és ebben nagy segítséget
nyújtottak az iskola gondnokaival együttmûködve Zsidi József
és „csapata”, akik éjszakába
nyúlóan dolgoztak, hogy a be-

költözés
zökkenõmentesen
megtörténjen, ezért ezúton is
köszönet nekik.
Az iskolába évrõl évre többen jelentkeznek, a túljelentkezés háromszorosára növekedett. Ez köszönhetõ az iskolában folyó magas színvonalú lovas oktató munkának és hogy
az iskolában történõ szakmai
tárgyakat is kiváló szakértelemmel rendelkezõ tanárok oktatják.
A 10. évfolyamból a 11. évfolyamba lépõ lótenyésztõ szakos
tanulók mellé is érkeztek másik
iskolából diákok vagy olyanok,
akik már érettségi után szakmát
szeretnének tanulni. Ez volt az
elsõ év, amikor ezt a szakmai
évfolyamot meg kellett bontani
és két osztályban zajlik az oktatás ezen évfolyamban. A 9. osz-

tályba belépõ új tanulók is 30
fõs osztálylétszámmal indulnak
és „fiatal csikóként” kezdték
meg középfokú tanulmányikat.
Folytatjuk a nagyon jó együttmûködést a mezõörsi Magyar
Mûhely Alapítvány Iskolával és
ettõl a tanévtõl kezdve, illetve
folytatva a Bábolnai Általános
Iskolából is 4 tanár oktatja a fiatalabb évfolyamokat a különbözõ tantárgyakra.
A 9. és 10. évfolyamos tanulóinknak az oktatást a felújított
általános iskolai épületben, két
szép tanteremben sikerült megoldani, ahol nagyon szép és jó
körülmények között tanulhatnak a diákok.
A tanév nálunk azonban nem
ért véget júniusban, sõt egész
nyáron sem, mert a 11. osztályos tanulók a kötelezõ össze-
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függõ négyhetes nyári gyakorlatukat végezték heti váltásokban, egészen az új tanév elejéig.
A nyár elején két lovas tábort
bonyolítottunk le, amely nagyon nagy népszerûségnek örvendett, közel 80 gyerek töltötte itt a szabadidejét.
Az új tanévben szeretnénk,
ha a legtöbb diákunk külföldön
is végezné gyakorlatát és ott is
megfigyelnék a szakma lépéseit, hogy a legjobb szakemberek
kerüljenek ki iskolánkból.
Megoldást szeretnénk találni
arra is, hogy a kollégisták kényelmét újra a régi, megszokott
színvonalra vissza tudjuk állítani. Ehhez az iskola bármilyen
jellegû támogatást és segítséget
szívesen fogad.
Jó tanévet és jó tanulást mindenkinek!
Csongrádi Péter
kollégiumvezetõ
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SZÁRNYPRÓBÁLGATÁS MUZSIKÁVAL
Még alig halkult el a szeptemberi, iskolakezdést jelzõ csengõszó,
máris növendékhangversenyre kaptak meghívót a Bábolnai Zeneiskolában tanulók szülei.
Felvetõdhet a kérdés: vajon nem
túl hamar állnak-e ki a pódiumra a
diákok, akik közül többen csak alig
két hónapja ismerkednek hangszerükkel? Bánfi Csaba, a mûvészeti intézmény igazgatója szerint ez is az
iskola oktatási stratégiájának része.
A gyerekeknek ugyanis hozzá kell
szokniuk ahhoz, hogy tudásukat
közönség elõtt is megmutassák.
Hogy feloldódjanak a publikum

– A szakszerû képzés elengedhetetlen, de nem elégséges feltétele
annak, hogy valódi zeneértõ, zeneszeretõ fiatalokat képezzen az iskola. Ehhez a család megértõ támogatására, sõt bíztatására is szükség
van. Nem a magas mûvészetet akarjuk itt pódiumra vinni. Inkább azt
kívánjuk elérni, hogy növendékeink
otthonában természetes dolog legyen a muzsika – magyarázta a család és az oktatási intézmény viszonyát Bánfi Csaba.
Közhiedelem, hogy a hangszerek
közül a hegedû „adja meg magát” a
legnehezebben. Bánfi Csaba szerint
tûnt, hogy a „fiúsnak” elkönyvelt
ütõs tanszakot egy hölgy, Pajti Kata
oktatja, s növendékei között is szép
számmal akadnak kislányok.
Az viszont – a zeneiskola fúvószenekarát ismerve – egyáltalán
nem meglepõ, hogy a koncerten fellépõ rézfúvós növendékek tudása
tavaly óta mennyit gyarapodott.
Bánfi Csaba szerint ez jó részben a
nagyzenekari próbáknak köszönhetõ. A gyakorlásra pedig szükség is
van, hiszen novemberben a zeneis-

kola szervezésében megyei rézfúvós
versenyre várják a térség hasonló
intézményeinek növendékeit. Az
igazgató elmondásából kiderült: eddig nyolc zeneiskola harminc versenyzõje adta le nevezését, Bábolnát
három ifjú tehetség képviseli majd.
A rangos megmérettetésen fellépõ
fiatal muzsikusok közül egy budapesti és egy gyõri trombitamûvészbõl álló zsûri választja majd ki a legígéretesebbet.
bakos m.

MINÕSÉGI TÛZIFA
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ

elõtt, s tehetségüket teljes mélységében megmutathassák, kell ez a
„tréning”. Éppen e célból október
végén – immár hagyományosan –
egy bensõséges, családi hangversenyre várták a növendékeket, hozzátartozóikat és mindenkit, akit érdekel a gyerekek zenés szárnypróbálgatása. Idén viszont a szokásoktól eltérõen nem a zeneiskola épületében, hanem az általános iskola
mûvészeti termében rendezték meg
a koncertet.

ez csak részben igaz, hiszen a többi
zeneszerszámhoz hasonlóan ehhez
is türelem, kitartás és nagy adag
szorgalom szükségeltetik. Ám világhírû hegedûmûvészeink bizonyítják, ez a hangszer és az azt megszólaltató mûvész kettõse valódi hungarikum.
A koncerten minden tanszak növendékei bemutatkoztak. Bár nincs
különösebb jelentõsége annak,
hogy egy adott hangszert nõi vagy
férfi tanár tanít-e, szokatlannak

Bábolnai fakereskedés az alábbi
szolgáltatásokkal
várja tisztelt megrendelõit
– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk
és konyhakész tûzifa) értékesítése
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok,
deszkák) értékesítése
– Fûrészpor értékesítés
– Tüzelésre alkalmas keményfa kéreg
(háncs)
és hasítási hulladék értékesítése
– Fuvarozás 1,7 t-ig
Elérhetõségek: PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.
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BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
Ebben a tanévben iskolánk harmadik alkalommal vett részt az országos
Bolyai Matematika Csapatversenyen.
Tanulóink szívesen kapcsolódnak be ebbe a versenybe, hiszen csapatot
szervezhetnek, nevet adhatnak maguknak, megbeszélhetik egymás között,
hogy mit írjanak le, milyen megoldásokat adjanak be, ezáltal egymástól is
tanulhatnak. A közös munkának köszönhetõen kisebb a stressz, így eredményesebben dolgozhatnak.
A csapatok tagjai lelkesen készültek, hiszen nagyon erõs mezõnyben kellett
bizonyítaniuk. A megyei fordulón többek között négy- és hatosztályos gimnáziumokban, valamint matematika tagozaton tanuló diákokkal kellet felvenniük a versenyt.

A megyei forduló eredményei:

4. évfolyam: ÜGYESKÉK (Király Viktória Dóra, Sulyok Ákos,
Török Márton, Várközi Fanni)
5. évfolyam: MATEK MOLYOK (Csillag Laura, Kelemen Kitti,
Rózsahegyi Franciska, Szabó Netti)
5. évfolyam: TELETABIK (Balázs Márk, Dezsényi Gábor Olivér,
Janus Martin, Soós Gábor)
6. évfolyam: KIS EINSTEINEK
(Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, Pillér Attila, Szabó Attila)
BEN
7. évfolyam: 4 AZ 1-B
(Kocsis Vivien, Kráz Barnabás, Pál Petra, Zsédely Gellért)
8. évfolyam: PRÓBÁLKOZÓK (Bellon György Márk, Buza Barna,
Mednyánszky Richárd, Szabó Bence)

30. hely
23. hely
25. hely
9. hely
12. hely
18. hely
Kassai Éva
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„Õsz szele zümmög…” – Koncert az Óvodában
Október 15-én, pénteken délelõtt
a gyõri Zenedoboz együttes adott
mûsort a gyerekeknek, itt az oviban.
Nem elõször találkozhattak a zenekar tagjaival óvodásaink, hiszen
évek óta visszatérnek õk, ide hozzánk.
A mostani elõadás az õsz jegyében
telt. A dalok többsége az õsz szépségérõl szólt, de énekeltek még az õsz
„kincseirõl”: almáról, körtérõl, szilváról, dióról és az állatok készülõdésérõl
a hûvösebb idõre. Ezeket a dalokat a
gyerekek többsége is ismerte, ezért
besegítettek az éneklésbe. A közös
produkció mindig nagyon fontos a
gyerekeknek, hiszen az összetartozás
élményét erõsíti bennük.
Az õszi hangulat megjelenítésében
fontos szerepet kaptak még a hangszerek. Az együttes tagjai különbözõ
hangszereken játszanak: szintetizátoron, csellón, hegedûn, és többféle ritmushangszeren is. A gyerekek már jól
ismerik ezeket a hangszereket és lelkesen válaszoltak a velük kapcsolatos
kérdésekre. A koncert végén pedig
néhányat meg is szólaltathattak közülük, amikor az egyik dalt kísérve

páran közös zenélésben vehettek
részt. Mondanom sem kell, milyen
nagy volt a lelkesedés! Mindenki szeretett volna muzsikálni.
Napjainkban sok gépi, elektronikus zenét hallgatunk, ez alól sajnos a
gyerekek sem kivételek. Ezek a zenék
pedig nem nyújtanak nekik megfelelõ élményeket. Ezért nagyon fontos,
hogy megragadjunk minden alkalmat, amikor nekik szóló, igényes zenemûveket hallhatnak, ami majd formálja késõbbi zenei ízlésüket. A megfelelõen kiválasztott, igényes zene
építõ jellegû lehet további zenei kötõdésükhöz. Az ilyen és hasonló koncertek alkalmával nem elhanyagolható
tény, hogy a gyerekek nemcsak hallják, hanem látják is az elõadókat, kézzel fogható távolságba kerülhetnek
velük. Az óvodáskorú gyerekek ilyenkor találkozhatnak elõször igazi,
klasszikus zenével, így nagyon fontos,
hogy számukra megfelelõ, ízléses elõadásokat hallhassanak, amit ráadásul
élveznek is.
Vavrovicsné Tõke Éva
óvodapedagógus

Õszi hangulatban
„Õsz lombjai is lehetnek szépek,
sárguló, barnuló, vöröslõ varázs.
Csupán a lelkemben elmúló képek
sanyvadó napsugár, hamvadó parázs.”
Már 3. alaklommal rendeztük meg
az õszi teadélutánunkat az iskolában. A
délután nagy részét a kézmûves foglalkozás töltötte ki, amelyen most is az õsz
színei, az õsszel érõ gyümölcsök, termések, lehulló színes falevelek motiváltak bennünket a különbözõ dekorációk
elkészítésére.
Többféle technikát alkalmaztunk.
Acryllal csempedarabokra festettünk

õszi motívumokat, színes filcbõl alma
alakú kulcstartót varrtunk, zseníliadrót
és filc felhasználásával kis tököket készítettünk.
Közel negyven gyermek vett részt a
foglalkozáson, kicsik, nagyok egyaránt.
A délután elmaradhatatlan része volt
a teák fogyasztása. Mindenki megízlelte
a frissen szedett citromfûbõl és szárított
gyümölcsökbõl készült italokat.
A gyermekek számára nemcsak jó
idõtöltést jelentett ez a délután, hanem
gazdagabbak lettek az alkotás élményéLányi Szilvia
vel, örömével.

Papírgyûjtés az iskolában
Iskolánkban minden õsszel megrendezzük a papírgyûjtési napot. Ebben az évben is így történt, október elején került sor a rendezvényre, amelyen minden tanuló és pedagógus lelkesen részvett.
Diákjaink sokat hallottak már a szelektív hulladékgyûjtésrõl – tudják, az újságpapír, karton is újrahasznosítható anyag. A papír újrahasznosításával sok fát megmenthetünk a kivágástól. A papírért kapott pénz pedig osztály pénz lesz, amelyet az osztály közösen költ
el. A 14 osztály közel 14 ezer kg papírt gyûjtött ebben az évben. Legtöbbet az 5.b osztály 1618 kg-ot. Gratulálunk!
Szeretnénk tavaszi papírgyûjtést is rendezni, reméljük ugyanilyen eredményesen. Ezúton köszönjük a Tisztelt Szülõk segítõ közremûködését a papírgyûjtésben!
Tóth Zoltánné szervezõ
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Mosonmagyaróvárról Salgótarjánba
- Schirilla György ’56-os emlékfutása

Schirilla György hazánkban
elsõsorban arról ismert, hogy
édesapja nyomdokaiba lépve
minden évben több alkalommal
átússza a jeges Dunát és más fagyos vizeket. Egy ideje különleges akciójával hívja fel a figyelmet az egészséges életmódra:
immár tizedik alkalommal szervez futást az 1956-os események
emlékére. A jótékonysági futásokat minden alkalommal több
ezren kísérik figyelemmel, ne-

vét az egész ország ismeri. Életében kiemelkedõ helyet foglal
el az egészséges életmód, az erre való nevelés, a természetgyógyászat, a jóga és nem utolsó
sorban az oktatás.
A 10 napos futás célja, hogy
az 56-os forradalomról az
egészségre való neveléssel emlékezzenek meg a résztvevõk. A
jótékonysági futás során az útvonalon elhelyezkedõ lakott területeken futók csatlakozhattak

Schirilla Györgyhöz, akik határtáblától határtábláig kísérték õt.
Így történt ez Bábolnán is, ahová a futó október 14-én a délelõtti órákban érkezett. A helységnévtáblánál általános iskolások népes csoportja, testnevelõik és dr. Horváth Klára polgármester várták. A kedélyes találkozó során településünk polgármestere szalagot kötött az ese-
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ményt kísérõ kopjafára, majd a
csoport együtt útnak eredt. Keresztülfutottak Bábolnán, egészen a Nagyigmánd felõli helységnév tábláig. Itt elbúcsúztak
Schirilla Györgytõl, aki ’56-os
emlékfutása során Mosonmagyaróvártól Salgótarjánig 306
kilométert tett meg.
Végcéljához érve a jótékonysági futása zárásaként október
23-án egy utcai futóversenyt
nyitott meg, melyen átadta útja
során szalagokkal teletûzdelt
kopjafát is.

Komárom-Esztergom megyei díjugrató döntõ
Október 2-3-án rendezték meg a
Kisbábolna Lovas Klubban a versenyszezont lezáró bajnokságot. A döntõt
több megyei pontgyûjtõ verseny elõzte
meg, ami az idei évben sok gondot
okozott mind a lovasoknak, mind a
szervezõknek. A kiszámíthatatlan idõjárás miatt sok verseny elmaradt ,
ezért nehéz volt három hibátlan pályát összegyûjteni. Akinek sikerült, a
saját kategóriájában indulhatott a bajnoki címért.

A verseny ünnepélyességéhez méltóan, a Himnusszal kezdõdött, majd
Popovics György úr, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta meg, kiemelve a lovassport fontosságát Bábolna életében és a sport
jelentõségét a fiatalok fejlõdésében.
Öt versenyszámban nevezhettek a
versenyzõk: B0, B1, B2, B3, B4.
Bajnokavatásra négy kategóriában
került sor. A díjak és ajándékok átadásánál a Magyar és a Megyei Lovas Szövetség képviselõi is jelen voltak.

Kezdõ lovas - Bánkuti Szimonetta
Ifjúsági kat. - Domján Petra
Felnõtt kat. - Szotyori Nagy Kristóf
Amatõr kat. - Budai Andrea
Több,mint 180 startot indítottak
mindkét napon, ami feszített munkát
jelentett a bíróknak, figyelembe véve a
korai sötétedést. A verseny gördülékeny lebonyolításához sok segítséget
nyújtottak a klub dolgozói és a tagok
hozzátartozói.
Bábolna színeit sokan képviselték,
a Bábolna Sportegyesület színeiben és
a Kisbábolna Lovas Klub színeiben
közel 10-10 versenyzõ indult. A kitartó munka és gyakorlás jó eredményeket hozott. A bírók elégedettek voltak
a lovasok felkészültségével, még õk is
elismerték, hogy Korbán Krisztián nehéz, döntõhöz illõ pályát épített.
Biczó Attila, Jónás Melinda, Korbán Edit, mint tapasztalt bírók jó véleménnyel voltak a versenyzõk összteljesítményérõl, de a közös vacsorán
tanácsokat is adtak az érdeklõdõknek
a jövõt illetõen.
A támogatóktól kapott tárgyi és
anyagi juttatások a lovasoknak sok
örömöt , a szervezõknek pedig nagy
segítséget jelentett.

BÁBOLNAI FÓRUM

Támogatóink voltak: Raiffeisen
Bank; Nestlé Hungária Kft.; Nemzeti
Ménesbirtok Kft.; Horze lovasbolt bábolnai kirendeltsége; Trouw Nutrition
Kft. Környe; Alfa Sped Kft.; Vitnyédi
lovasbolt; O2 Média; Pocsai Tamás;
Kiss János; Tornyos Ferenc
Nagy segítséget jelentett a Bábolna
Közhasznú Közalapítvány által kiírt és
elnyert pályázati összeg a verseny lebonyolításában, valamint a tulajdonos, Agro-Trust Kft. munkája, ami
nélkül ez a verseny nem jöhetett volna létre.
Jakusné Udvardy Hedvig

2010. november

Sport

19. oldal

www.btv.hu

Sport

Sport

BAJNOKOK ADOMÁNYGYÛJTÕ FUTÁSA
A Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton – melynek mezõnye évrõl-évre áthaladt Bábolnán – idén sajnos elmaradt. Hasonló útvonalon – Pozsony helyett Sopront érintve – futottak viszont olyan nagyszerû sportemberek, akik erejüket, tehetségüket, hírnevüket felhasználva adományokat gyûjtöttek a „vörösiszap katasztrófa” károsultjai számára.
A bajnok-csapat tagjai: Vajda Attila (olimpiai- és világbajnok
kenus), Kozmann György (olimpiai bronzérmes, világbajnok
kenus), Csabai Edvin (tizenhétszeres világbajnok maratoni kenus), Hüttner Csaba (világ- és Európa-bajnok kenus),
Boronkay Péter (világ és Európa-bajnok paratriatlonista),
Lindenmayer János (ironman), Ipacs Endre (vb bronzérmes kenus) folyamatosan futva teljesítették az elmaradt szupermaratoni távot.
Bábolnára október 21-én este 8 órakor érkeztek, és a
Ménesbirtok szállodájában töltötték az éjszakát. Másnap reggel
helyi általános iskolások várták õket. Rövid bemelegítést követõen – melyet Ipacs Endre kenus vezényelt le – együtt futottak
a Bábolna végét jelzõ tábláig.
Lapunk kérdésére a bajnokok elmondták: sportolói pályafutásukból megtanulták, hogy soha ne adják fel. Azt is megtanulták, hogy habár a mélypontról a legnehezebb felállni, innen lehet a legnagyobb gyõzelmet aratni. Nem adják fel küldetésüket
és vállalásukat, hogy a vörösiszap katasztrófa áldozatain segítsenek.

FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az idei évben is karácsonyi segélyt nyújt a
kérelmezõk részére.
Nyugdíjasok, több gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelõk, illetve az egyéb szociálisan rászoruló bábolnai állandó lakosok igényelhetik ezt a támogatást.
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatalban, az
Idõsek Otthonában (Arany J. u. 2.) és a Családsegítõ Szolgálat irodájában (Zrínyi M. u. 15.) igényelhetõ.
A jelentkezési lapot és a kérelem elbírálásához szükséges jövedelem igazolásokat 2010. november 30-ig kell leadni a Polgármesteri Hivatalban.
BÁBOLNAI FÓRUM
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KÉZILABDA NB II

– két mérkõzésen már volt remény a gyõzelemre
Még mindig nem találja nõi kézilabdacsapatunk a megfelelõ
összeállítást, taktikát és játékstílust ahhoz, hogy felvehessék a
versenyt csoportbeli ellenfeleikkel. Az NB II-ben az alsóbb osztályhoz képest lendületesebb játékra van szükség, a játékosok
technikailag képzettebbek, a kapusok is felkészültebbek. Mindezek a tulajdonságok a BSE kézis lányaira is érvényesek, mégis
hiányzik valami az üdvösséghez. Talán a hit, a kitartás. Pedig korábban barátságos mérkõzéseken találkoztak már több jelenlegi ellenfelükkel, akkor ígéretes eredményeket értek el. Most
pedig még nem sikerült meccset nyerni. Még korai lenne pálcát
törni az NB II-es szereplés felett, mert a bajnoki szezon elején
járnak, márciusban fejezõdik majd be a szezon és rájátszás is
várható. Mondhatnánk, lányaink most fizetik meg a tanulópénzt, és reméljük, a kezdeti sikertelenség nem szegi kedvüket.
Két mérkõzésen már felcsillant a remény. Elõször az Alsóõrs
elleni hazai mérkõzésen volt esély a gyõzelemre, melyen az ellenfél két játékosát végleg kiállították. Szoros, izgalmas meccset
láthattak a nézõk, amit meg kellett volna nyerni, a végjátékban
viszont megint az ellenfél volt jobb – még ha egy hajszállal is.
A másik reményt keltõ mérkõzést fura módon egy olyan
együttes ellen játszották lányaink, akik az élmezõnyhöz tartoznak. A Sárvár elleni hazai meccsrõl senki nem gondolta volna,
hogy hazai gyõzelmet hozhat, fõként, hogy a BSE kispadja
mindössze három cserejátékosból állt. De kéziseink a pályán
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oroszlánként küzdöttek, remekül ment a játék. Három gólos
hazai vezetést is mutatott már az eredményjelzõ, de a végjáték
ismét az ellenfélnek kedvezett, és egy gólos vereséget eredményezett.

EREDMÉNYEK:
CVSE-Mávépcell (Celldömölk) - Bábolna SE 28 : 20 ifi 40 : 20
Bábolna SE - Alsóörsi SE 19 : 22 ifi 17 : 29
SZESE Gyõr - Bábolna SE 30 : 20 ifi 20 : 26
Bábolna SE - Sárvári Fürdõ Kinizsi SE 30 : 31 ifi 37 : 39
MOGAAC DSE (Mosonszolnok) - Bábolna SE 41 : 30 ifi 41 : 24

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:

1. SZESE Gyõr
2. Sárvári Fürdõ Kinizsi SE
3. DR LUPO Büki TK
4. Komáromi AC
5. Gyõri Audi ETO KC III.
6. MOGAAC DSE (Mosonszolnok)
7. Szombathelyi ESE
8. Alsóörsi SE
9. CVSE-Mávépcell (Celldömölk)
10. Bábolna SE

12 pont
12 pont
10 pont
10 pont
8 pont
6 pont
6 pont
5 pont
3 pont
0 pont

KÖVETKEZÕ MÉRKÕZÉSEK:

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

Új számunk: 34/222-797

2010. november 13., Szombathely, 18:00:
SZOMBATHELYI ESE - BÁBOLNA SE
2010. november 21., Gyõr, 11:00:
GYÕRI AUDI ETO KC III. - BÁBOLNA SE
2010. november 28., Komárom, 16:00:
KOMÁROMI AC - BÁBOLNA SE
2010. december 4., Bábolna, 15:00:
BÁBOLNA SE - CVSE-MÁVÉPCELL (CELLDÖMÖLK)
2010. december 11., Alsóörs 16:00:
ALSÓÖRSI SE - BÁBOLNA SE

BÁBOLNAI FÓRUM
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LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

– folytatódik a jó szereplés, együttesünk az élmezõnyben
A tardosi félbeszakadt meccs után a
Nyergesújfalu csapata látogatott Bábolnára. Az ellenfél a találkozót megelõzõen a tabella 10. helyét foglalta el,
mi a hatodikat. A szurkolók úgy érezték, kötelezõ gyõzni focistáinknak, a
papírforma kell, hogy érvényesüljön.
Ez így is történt, de Ollé István edzõ
szerint a Nyergesújfalu gárdája jelentõsen erõsebb lett a tavalyinál, hiszen
szinte teljesen kicserélõdött a játékosállománya. Az elsõ félidõ kissé langyosabb játékot hozott, így is sok helyzetünk kimaradt. A második játékrész aztán meghozta a sikert. Frank Attila és
Lanczendorfen József góljainak köszönhetõen biztos gyõzelmet aratott
együttesünk. Bábolna SE - Zoltek
Nyergesújfalu SE 2 : 0 (ifi 4 : 3).
Hét közben játszották le az október
26-án félbeszakadt Tardosi mérkõzést.
A szerdai találkozón csapatunknak
már nem kedvezett az idõpont, hiszen
játékosaink többsége dolgozott, közvetlenül munkából érkezett, így korántsem tudták azt a teljesítményt nyújtani,
mint az ominózus 2 : 2-nél félbeszakadt
mérkõzésen. Ráadásul Kalamár Lajost
kiállította a játékvezetõ, és csapatunk
„belefutott” egy nagyobb arányú vereségbe. Tardosi FC – Bábolna SE 4 : 0
(ifi 0 : 2).
A bajnokság kilencedik fordulójában
Naszályra látogattak legényeink. A

vendéglátók a tabella legvégérõl várták
a találkozót, mely a papírformának
megfelelõen alakult. Annak ellenére,
hogy csapatunk több sebbõl vérzett –
eltiltások, kiállítás és betegségek tizedelték a társaságot – Szedlacsek Sándor és Szendi Ádám góljaival sikerült
idegenben is két góllal gyõzni. Naszály
SE – Bábolna SE 0 : 2 (ifi 1 : 6).
Ismét hazai mérkõzés következett,
ezúttal az Oroszlány együttese látogatott Bábolnára. Csapatunk ekkor a negyedik, ellenfelünk pedig az ötödik volt
a tabellán, tehát kiélezett, küzdelmes
játékra lehetett számítani. Játékosaink

Bábolna Városi Sportcsarnok
november-decemberi programjai
- 2010. november 20.: II. Szépkorúak Focitornája (9 órától)
- 2010. november 21.: Kaiser Kupa (8 órától)
- 2010. december 4.: Ovis Mikulás Kupa (9 órától)
- 2010. december 5.: IX. Téli Teremlabdarúgó Kupa (9 órától)
- 2010. december 18.: Antos Csaba Emléktorna
- 2010. december 30.: Szilveszter Kupa focitorna (12 órától)
További információk: Szilágyi Ágnes
(tel.: 30/417-9236; 34/568-154)
BÁBOLNAI FÓRUM

közül ketten eltiltás alatt álltak, két sérült és egy beteg focista: mindezek
rossz elõjelnek számítottak a rangadó
elõtt. A vezetést is az oroszlányiak szerezték meg még az elsõ félidõben. Egy
ártatlannak tûnõ lövést nézett el kapusunk, mely a hálóban kötött ki. A második félidei élénkebb játéknak köszönhetõen több gólhelyzetet is kidolgoztunk, melyet csak a 91. percben sikerült gólra váltani Rózsahegyi Tamás
révén. Sajnos újabb kiállított játékossal
gyarapodott az eltiltottak listája, ezúttal Bíró Ákos jutott erre a sorsra. Bábolna SE – Oroszlányi SZE 1 : 1
(ifi 3 : 1).
Ezek után két idegenbeli mérkõzésre
került sor. Elõször Vértesszõlõsre látogattak legényeink, ahol Lanczendorfen
két, illetve Szendi Ádám egy góljával
nyertek. Vértesszõlõsi Art-Pack 2000
SE – Bábolna SE 1 : 3 (ifi 2 : 3).
Október hónap utolsó focimeccsére
a Környe ellen került sor. Bár a vendéglátók a tabellán a mieink mögött
helyezkednek el, mégis évek óta kellemetlen ellenfélnek bizonyultak. Így
volt ez most is, legényeink nem hiába
tartottak ettõl a mérkõzéstõl, ha idegenben is, de elszenvedték hosszú idõ
óta elsõ vereségüket. Környe SE – Bábolna SE 1 : 0 (ifi 1 : 1).
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XVIII. FIÓKMARATON
– a szervezõk és résztvevõk kitartása nagykorúvá tette a versenyt
Az idõjárás ez évben is
kegyeibe fogadta azokat a
futókat, akik a tizennyolcadik alkalommal megrendezett Fiókmaraton futóverseny résztvevõi voltak. A
kellemes, napsütéses õszi
vasárnapon 25 csapat –
többségében általános iskolás -, és néhány egyéni
felnõtt futó tette meg a

Bana és Nagyigmánd közti
távolságot.
Magát a versenyt a Komárom-Esztergom megyei
Atlétikai Szövetség szervezte négy település Bana, Bábolna, Nagyigmánd és Kocs – hathatós
támogatásával és részvételével. Ezúttal Bokodi futók
is megmérették magukat,

tehát a nagykorúvá vált futóverseny egyre bõvül. Elsõsorban iskolások számára tartották a megmérettetést - tudtuk meg Szöllõsi
Miklóstól, a megyei atlétikai szövetség fõtitkárától -,
akik váltókban, korosztályonként teljesítették a távot, de felnõtt egyéni indulók számára is nyitott volt a

I. helyezett bábolnai csapat a 7-8. osztályos lányok versenyében

II. helyezett bábolnai csapat a 5-6. osztályos lányok versenyében

II. helyezett bábolnai csapat a 7-8. osztályos fiúk versenyében

II. helyezett bábolnai csapat a 5-6. osztályos fiúk versenyében

III. helyezett bábolnai csapat a 5-6. osztályos fiúk versenyében

BÁBOLNAI FÓRUM

verseny. Sajnos a korábbi
évekhez képest most csökkent a felnõttek létszáma,
de a szervezõk bíznak abban, hogy jövõre visszatérnek a tizennyolc év felettiek is. A 6-10 éves korosztály is futhatott, õk a
nagyigmándi célnál, a befutókat megelõzõen versenghettek.
Szöllõsi úr lapunk számára azt is elmondta, hogy
a Fiókmaraton tulajdonképpen a Bécs - Pozsony –
Budapest szupermaraton
egyik felvezetõ versenye. A
résztvevõk ezúttal is komoly küzdõképességrõl tettek tanúbizonyságot, óriási
kitartással, bizonyítási vággyal futottak Bana és
Nagyigmánd között. Természetesen bábolnai résztvevõk sem hiányozhattak a
megmérettetésrõl, akik ezúttal is szép eredményeket
értek el.
I. helyezett 7-8. osztályos
lányok: Kocsis Vivien,
Kovács Bernadett, Nyitrai
Bernadett, Horváth Eszter
II. helyezett 5-6. osztályos lányok: Bagó Zsófia,
Szabó Netti, Harum Kyra,
Komora Ildikó
II. helyezett 7-8. osztályos fiúk: Szász László,
Csillag Máté, Lee Woo
Yeol, Vendégh Martin
II. helyezett 5-6. osztályos fiúk: Gonda Gergõ,
Kovács Máté, Horváth
Márkó, Pillér Attila
III. helyezett 5-6 osztályos fiúk: Csillag Levente,
Janus Márk, Gyécsek
Marcell, Janus Martin
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MINI BB DIÁKVÁLTÓ
– az elmaradt szupermaraton ellenére is futottak
Immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg október 21-én a Mini BB elnevezésû futóversenyt Bõny-BanaBábolna útvonalon. A szervezõket ezúttal lesújtotta a hír,
miszerint elmarad a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton, de lelkesedésüket ez nem befolyásolta.

A rajtra 10 órakor került sor a bõnyi faluközpontban.
Innét a futók Bana érintésével 8800 méter megtétele után
Bábolnán, a posta mellett értek célba. A váltófutásban a
résztvevõk a közel kilenc kilométert 1100 méteres szakaszokban teljesíthették. A környezõ települések hét iskolájának tanulói alkották a csapatokat, ezenkívül hat felnõtt
csapat és hét egyéni futó vett részt a versenyben.
Dr. Muraközi László bõnyi polgármester, a verseny fõszervezõje lapunk számára kiemelte, hogy az ismert nehézségek ellenére is úgy tudták megrendezni a versenyt,
hogy a résztvevõk létszáma gyarapodott, sõt, a települések köre bõvült. Mint mondta, arra különösen büszke,
hogy a bõnyi általános iskola váltójának sikere nyomán
végleg elnyerték a vándorkupát.
A bábolnai fiatalok remekül szerepeltek, hiszen általános iskolánk csapata a bõnyiek mögött a második helyen
végzett.

2010. november 19-én,
19 órakor
Bábolnán
a Szabadidõközpontban,
a Magyarock Dalszínház
elõ adásában
A második helyezett bábolnai csapat: Kocsi Vivien, Gõgösné Rovács
Ágnes (testnevelõ), Szabó Netti, Csillag Máté, Bagó Zsófia, Kovács
Bernadett, Kozma Péter (testnevelõ), Kráz Barnabás, Gonda Gergõ,
Kovács Máté

Jegyek vásárolhatók
a bábolnai Polgármester
Polgármester Hivatalban
és a Szabadidõközpontban.
Jegyár: 1.200 Ft
Információ: Török Sándor 20-430-0703
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Nyerges Béla Teke Emlékverseny
Immár két éve, hogy elhunyt Nyerges Béla, Bábolna
tekesportjának megteremtõje,
A BSE tekecsapatának megalapítója. A szakosztály vezetõi és játékosai egy évvel ezelõtt rendeztek emlékére elõször nagyszabású egyéni és
csapatversenyt. A tavalyi sikereken és népszerûségen felbuzdulva idén is megszervezték a versenyt. Négy napon át
reggeltõl estig gurultak a golyók, dõltek a bábuk több korosztályban, több kategóriában
az értékes kupákért.
Huszonhét csapat igazolt és
amatõr férfi és nõi versenyzõi

mintegy százan versengtek
egymással vidám hangulatban
a Szabadidõközpont tekepályáján. Természetesen a BSE
minden igazolt játékosa megmérette magát valamelyik kategóriában.
Igazolt férfi egyéniben szép
bábolnai sikerek születtek, hiszen Végh Jácint 534 fás teljesítménnyel második lett,
Skuba Zoltán 513 fával a harmadik helyet szerezte meg,
Balogh István 513 fával negyedikként végzett. A BSE többi
játékosa is szépen teljesített:
Szilágyi András 510 fát (6.
hely), Balom Sándor 507 fát

(7. hely), Torma József 505 fát
(8. hely), Morvai Gábor 503
fát (9. hely), Körmendi Imre
499 fát (10. hely), Barányi Ferenc 487 fát (12. hely), Mogyorósi Balázs 484 fát (13.
hely), Körmendi Zoltán 477
fát (14. hely), Dobos Filibert
476 fát (15. hely) dobott.
A legnépesebb kategória
ezúttal is a férfiak amatõr
egyéni versenye volt, ahol bábolnai versenyzõ nem került a
legjobbak közé. Körmendi István 492 fát (14. hely), Sárai
Tamás 488 fát (19. hely),
Skuba István 477 fát (24.
hely), Bujáki József 464 fát,

Kiss András 462 fát, Hegyi
Zoltán 460 fát, Balom Norbert 443 fát, Burián Dávid 433
fát, Dorogi György 428 fát,
Jurics Gergõ 424 fát, Körmendi Zsolt 409 fát, Jurics Róbert
355 fát teljesített.
Bábolnai szempontból szintén kiemelkedõ eredmény
született az igazolt férfi csapatok versenyében, ahol Bábolna I. csapata szerezte meg az
elsõ helyet 2043 fás teljesítménnyel. Bábolna II. csapata
2018 fával 3., Bábolna III. csapata pedig 1951 fával 4. lett.
Amatõr nõi egyéniben két
bábolnai versenyzõ tekézett:
Szünstein Violetta 432 fával
11., Tomozi Barbara pedig 338
fával a 16. helyen végzett.
Az amatõr férfi csapatok
között két bábolnai együttes is
szerepelt. Bábolna IV. csapata
1855 fával 9. Bábolna V. csapata pedig 1652 fával 14. lett.
A verseny szervezõi a BSE
tekecsapatának tagjaival és dr.
Horváth Klára polgármesterrel kegyeletük és tiszteletük
jeléül közösen ellátogattak a
temetõbe, ahol megkoszorúzták Nyerges Béla sírját.

BÁBOLNAI
FÓRUM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
Végh Jácint az igazolt férfi egyéni verseny II. helyezettje

Jurics Róbert a torna legfiatalabb játékosa

Az igazolt férfi egyéni verseny III. helyezettje Skuba Zoltán

Nyerges Béla (balról) adta át a Vándorkupát Balom Sándornak
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