O

FÓRUM

22. évfolyam 8-9. szám

Egy bontás története

Képriportunk a 4. oldalon

Átalakulóban az IKR Zrt.
Tudósításunk az 5. oldalon

XIII. Kukorica Fesztivál
A teljes program a 15. oldalon

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja

Fényesen csillogó bronzérmek
Beszámolónk a 19. oldalon

Sportos nyárbúcsúztató
A családi napról szóló írásunk a 20. oldalon
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BSE 100 KLUB

Államalapító Szent István király ünnepén településünkön ezúttal nem találkozhattunk az évtizedek óta hagyományos lovasversennyel, kirakodóvásárral.
Szolidan, szerényen ünnepelt Bábolna. A római katolikus templomban szentmise keretében ökumenikus kenyérszentelésre került sor. Varga Imre plébános
és Molnár Varga Péter református lelkész áldották meg a nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret. Az áldást követõen, a Himnusz közös eléneklése után
pedig mindenki megkóstolhatta a frissen felszelt cipót.

DUPLÁZ A
ZIEGLER
A Ziegler Kft. 7 millió eurós beruházása jóvoltából egy új gyártócsarnokkal bõvül a közeljövõben.
Az autóiparban használatos textíliák és hangszigetelések gyártására
szakosodott gyár ezzel a kapacitását is jelentõsen növeli. A most átadandó üzemcsarnokban az ultramodern, nemszõtt termékeket állítanak majd elõ a legfejlettebb
technológiával. Az eddigi évi 1900
tonnányi termelését az expanzióval évi 4000 tonnásra növeli. A kft.
ezzel befejezte az üzem második
építési fázisát, amely egyben azt
eredményezte, hogy a Ziegler Kft.
mindkét telephelyén elérhetõvé
vált a társaság komplett gyártóprogramja. A fejlesztésnek természetesen munkaerõ vonzata is
van, így húszon felüli pluszlétszámmal kalkulál a cég.
Az ünnepélyes csarnokavatóra
szeptember 20-án 11 órai kezdettel várja a Ziegler Kft. a város és a
megye vezetõit.
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V ETERÁN

Szeptemberben megalakul a BSE
100 Klub. A szervezetnek azon bábolnai magánszemélyek, vállalkozások és gazdasági társaságok lehetnek a tagjai, amelyek jelentõs
anyagi ráfordítással tudják és akarják támogatni a városi gyermek- és
utánpótlás labdarúgást. A felajánlott összegeket versenyeztetésre,
az edzõi díjak kifizetésére, étkeztetésre, utaztatásra és felszerelésre
fordítja a klub, ezzel is csökkentve a
BSE kiadásait.
Klubtagnak jelentkezni az alábbi telefonszámokon:
06/30-415-46-12
vagy 06/20587-96-67
illetve az elnoki@kemoh.hu.
e-mail címen lehet.
Popovics György
bábolnai
önkormányzati képviselõ

AUTÓCSODÁK

A legfiatalabb négykerekû is közel ötven, a legidõsebb pedig száz éves volt
azon a veterán autó bemutatón, melyet augusztus 22-én kora délután láthattak
az érdeklõdõk a polgármesteri hivatal parkolójában. A kitûnõ állapotú és egytõl
egyig mûködõképes jármûvek csodálatos látványt nyújtottak, még ma is a formatervezés különlegességeiként tartják számon õket.
Hogy milyen apropóból csodálhattuk az autómatuzsálemeket? Sági Endre
szervezõ lapunknak elmondta: a Veterán Autóklub Magyarország csapatának
egy szûkebb része minden évben ellátogat az ország valamely részébe egy hatnapos, úgynevezett szabadság túrára, ahol felkeresik a látványosságokat, érdekességeket. Idén Komárom és térsége volt a cél, így jutottak el Bábolnára is.
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Ö NKORMÁNYZATI
Lapunk legutóbbi megjelenése óta két rendkívüli testületi ülést hívott össze dr. Horváth Klára polgármester.
Az elsõt július 28-án, a másodikat augusztus 18-án tartották a Bábolnai Televízió stúdiótermében.
Az idõben elsõ rendkívüli ülésre a Gyõr-Szol Zrt.-vel történõ megállapodás miatt került sor, de a Deák Ferenc utca
10. számú ingatlanának kiürítése is esedékessé tette a soron kívüli megbeszélést. A fórumon a testület elsõként a volt
sertéstelepen található, K 30-as kút tulajdonjogi és szolgalmi helyzetét tekintette át. A továbbiakban egy Bábolnán ingatlant vásárolni szándékozó jelentkezõ miatt a megvásárolandó önkormányzati telek összegérõl döntöttek.
Ezt követõen engedélyezték a Ziegler Kft.-nek az Ácsi és
Wesselényi utca sarkára saját költségen elõállított cégtábla
kihelyezését, valamint hozzájárultak a képviselõk ahhoz,
hogy Lázár Zsoltot nevezzék ki a Komáromi Rendõrkapitányság élére.
Természetesen errõl az ülésrõl sem hiányozhattak a
pénzügyi témák. Ennek fényében módosította a képviselõtestület az idei elsõ féléves költségvetést és mivel a kincstár
nem a várt ütemben folyósítja a szükséges forrásokat, a
zökkenõmentes pályázati munka érdekében szeptember
30-ig a meglévõ, 30 milliós folyószámla hitelkeret 50 milliósra történõ emelésérõl döntöttek. Emelkednek a közterület
használatra kivetett díjak is. Ez leghamarabb a Kukorica
Fesztivál kereskedõit érinti.
Mielõtt a Gyõr-Szol Zrt.-vel kötendõ szerzõdés napirendre került volna, a kincstár kérésére módosította a képviselõtestület a Százszorszép Óvoda alapító okiratát. Végül a
hosszú ideje húzódó és nagy érdeklõdésre számot tartó
hulladékkezelési kérdésben döntés született. Mint ismeretes, a Gyõr-Szol Zrt.-vel aláírásra váró megállapodás részeként az önkormányzat a 10 százalékos önrész visszafizetésérõl határozott. A 20 millió forintos saját erõ törlesztésére
több modellt – 9, 5 és 3 éves futamidõvel – is végiggondoltak. Ezek közül az 5 éves törlesztést látja a testület a város
számára a legkevésbé megterhelõnek. Az elsõ részletet
2012. január 1-jétõl utalja a város. Dr. Horváth Klára polgármester a fórumon hangsúlyozta, az említett 20 millió visszafizetését semmilyen formában nem terheli a lakosságra az
önkormányzat, azt saját költségvetésébõl finanszírozza.
***
Az augusztus 18-i rendkívüli képviselõ-testületi ülés fõ témája a Deák Ferenc utca 10. számú ház kiürítése volt. A napirend tárgyalása elõtt azonban a polgármester bejelentette, hogy nem hivatalos forrásból úgy értesült: a BSE épületének belsõ felújítására benyújtott pályázat sikeresnek bizonyult. Bár a kért 8, 1 millió helyett 7,3 milliót hagyott jóvá a
kiíró, a sportöltözõk felújításában ez mindenképpen nagy
segítséget jelent a városnak. Ezért megköszönte Czunyiné

HÍRADÓ

dr. Bertalan Judit országgyûlési képviselõ asszonynak és
Popovics György közgyûlési elnök úrnak az ügy érdekében
tett közbenjárását.
Majd a bizottsági beszámolók után szinte csak formálisan
módosították a helyi szociális rendeletet, amelyben a helyi
lakásfenntartási támogatás minimális összegét a törvény által elõírt 2500 forint helyett 3000 forintban határozták meg.
A tanévkezdés elõtt két héttel tartott ülésen került napirendre a zeneiskolát mûködtetõ Ritmus Nonprofit Kft. megkeresése is. Mint elhangzott, idén augusztusban lejár a zeneiskola önkormányzattal kötött támogatási szerzõdése,
amelyet a város kész megújítani az intézménnyel. A döntés
értelmében a zeneiskola közüzemi díját teljes egészében
átvállalja a település, valamint a továbbiakban is biztosítja a
mûködéshez szükséges helyiségeket. A jövõ évi költségvetési számok függvényében megvizsgálja azt, hogyan tudná
ezen felül segíteni a mintegy 100 diákot foglalkoztató iskola mûködését az önkormányzat.
Sokadszorra tárgyalták a Deák Ferenc utcai önkormányzati ingatlan kérdését a képviselõk, mire pontot tettek az
ügyre. A témát a pénzügyi és a szociális bizottság is megvitatta, így a szavazásra már többé-kevésbé egységes állásponton volt valamennyi képviselõ. Kiderült: az ingatlan
az elmúlt években életveszélyessé vált, így bontásra ítélték
a hatóságok. A város jogerõs bontási engedéllyel rendelkezik, az épületben lakó két idõs hölgyet és az ott élõ nagycsaládot viszont megnyugtató módon kívánják elhelyezni.
Az idõs bérlõk részére az épület elhagyásáért 100-100 ezer
forintot ajánlott fel az önkormányzat, akik éltek is ezzel a lehetõséggel. Az itt élõ nagycsalád viszont eddig nem fogadta el a tulajdonos által felajánlott külterületi ingatlanokat és
nem kívánta elhagyni addigi lakhelyét. A kérdést szociális
és gazdasági szempontból is alaposan mérlegelve a grémium arra jutott, hogy fenntartják ajánlatukat és Bábolna környéki, valamint vaspusztai ingatlanokat kínálnak fel lakhatási célra a családnak. Amennyiben az érintettek nem kívánnak kiköltözni a külterületi házak egyikébe sem, egyszeri,
félmillió forintos támogatást biztosítanak számukra azzal a
feltétellel, hogy akkor kapják kézhez az összeget, ha a bontásra ítélt, Bábolna központjában található épületet elhagyják és lakhatási lehetõséget találnak családjuknak.
A téma komolyságát bizonyítja, hogy a képviselõk többsége kifejtette véleményét a kérdésben. Popovics György,
Veresné Szkocsek Mária, Bierbauer Imre és maga a polgármester is azt hangsúlyozta, ezzel a döntéssel igyekeztek
mind az ingatlanban élõk – különös tekintettel a nagycsaládban nevelkedõ gyerekek –, mind a város többi lakosa érdekeit messzemenõen szem elõtt tartani.
Az ügy megnyugtató lezárását követõen a képviselõk
egyhangúlag megszavazták az Akácfa utcai tereprendezésre a Communál Contakt Kft. ajánlatát.
www.btv.hu
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ÉLETMENTÕK
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EGY BONTÁS TÖRTÉNETE

KARNYÚJTÁSNYIRA
Viszonylag szerény számban,
mindössze negyvenen mentek
el a legutóbb a Vöröskereszt Bábolnai Szervezete által rendezett
véradásra. Közülük négyen
most elsõ ízben nyújtották karjukat – másokért.
Moroviczné Erzsike, a helyi Vöröskereszt titkára a rendezvény
iránti mérsékelt lakossági érdeklõdést a nyári szabadságolásokkal
magyarázta, amely – lévén a véradás augusztus 4-én volt – épp a
hazai üdülési fõszezonra esett.
Ugyanakkor arról a közismert
tényrõl már kevesebb szó esett,
hogy településünkön is megjelentek azok, akik szervezett utazás
keretében bécsi véradásokra szállítják a vállalkozó szellemûeket.
Igaz, hogy ezért az életmentõ segítségnyújtásért hazánkkal ellentétben odaát pénzt kapnak a véradók.
Az viszont mindenképpen kedvezõ, hogy a helyi cégek vezetõi
közül mind többen a kezdeményezés mellé álltak, így elengedik vért
adni munkaidõben a dolgozóikat.
Bár az is tény, hogy a gazdasági
társaságok ezáltal – ha közvetetten is – visszajelzést kapnak alkalmazottaik egészségi állapotáról,
hiszen vért csak az adhat, akit a
szigorú vizsgálat után arra érdemesnek ítélnek.
Megtudtuk: az önkéntesektõl a
megelõzõ ellenõrzés után a Tatabányai Vérellátó Központ munkatársai veszik le a vért. Innen Budapestre kerül az életmentõ anyag,
ahol a szükséges mûveletek után
tovább szállítják az egészségügyi
intézményekbe, hogy baleseteknél, mûtéteknél, katasztrófák utáni
sürgõs beavatkozásoknál vegyék
igénybe, reményeink szerint minél
ritkábban.
Legközelebb novemberben várják az önkéntes véradókat, akik talán csak egy karnyújtásnyira vannak tõlünk.
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A képviselõ-testület augusztus 18-i
határozatának megfelelõen komoly
sajtóérdeklõdés mellett került sor az
Erdei család által lakott és életveszélyessé nyilvánított Deák u. 10. számú
önkormányzati ingatlan bontására.
A nagy létszámú család sajnos az esemény
napjáig sem vette komolyan és tudomásul a
hosszú évek óta húzódó problémákat. A kiköltözést ugyan megkezdték, de közmunkások segítségére volt
szükség, hogy kiürítsék
a két lakást. Arról sem
gondoskodtak, hogy
másik lakásba költözzenek, bár az önkormányzat több lehetõséget is felajánlott, sõt, 500 ezer forint
segítséget is nyújtott a vásárláshoz.
Kiskorú gyermekeiket állami gondozásba kellett venni, de komoly kutatómunkára volt szükség, hogy elõkerítsék õket. Végül az arborétum környékén sikerült megtalálni a kis társaságot
a 35 fokos melegben, akik közt 4 hónapos pici is volt. Õt gyermekorvos
vizsgálta meg azért, hogy a nagy me-

legben nem száradt-e ki, nem esett-e
valami baja. Elhelyezésükrõl a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
azonnal gondoskodott.
Közben elkezdõdtek az épület bontásának munkálatai, az esemény
csendben, rendbontás nélkül lezajlott.
Az, hogy mi vezetett idáig, nem titok
lakosaink elõtt. A képviselõ-testület is
több ízben foglalkozott az üggyel,
mindezidáig támogatták a családot, de

az idõk végezetéig nem volt ez folytatható. Míg a család úgy gondolta, különbözõ jogok illetik meg õket, kötelezettségeiket nem vették figyelembe.
Mindenképpen szívszorító eset, amikor gyermekek sanyarú sorsát látja az
ember, hiszen õk nem tehetnek semmirõl, a dolgok megnyugtató lezárásához azonban szükség volt a fenti intézkedésekre.
Hantos Péter
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KILÁBALÁS A VÁLSÁGBÓL –
ÁTALAKULÓBAN AZ IKR ZRT.
Már márciusban, áprilisban felröppent a hír: két részre válik az IKR. Elindultak a találgatások, okfejtések,
ezért már akkor megkerestük Szaxon Attilát, az IKR Zrt.
elnök-vezérigazgatóját, tájékoztassa a közvéleményt a
keringõ híresztelésekrõl. A cég vezetõje abban az idõszakban még túl korainak tartotta az információk közzétételét, mert még sok kérdésben õ sem mondhatott
konkrétumot. Most azonban, amikor már minden tisztázódott, szívesen nyilatkozott cége ügyeirõl.
A több mint 35 éves múlttal rendelkezõ agrárcég utolsó
nyereséges évét 2008-ban határozta meg a vállalat elsõ
embere. Ezután minden összeomlott, egy rossz banki
konstrukció 3 milliárd forint feletti veszteséget okozott. Rontotta a helyzetet, hogy 2009 elején a terményárak komoly
zuhanásba kezdtek. Az IKR vezetõsége ekkor még úgy
gondolta, ezeket a veszteségeket ki tudják gazdálkodni. A
bankok, akik a korábbi években maguk ajánlották pénzüket
kihelyezésre, ezután nem voltak hajlandóak finanszírozni a
céget, az IKR kénytelen volt utolsó tartalékait is felélni.
Eladták a vetõmagüzemet és több termelõ vállalkozásukat is a talpon maradás érdekében. A mai napra mindez befejezõdött, vége a hosszú menetelésnek – fogalmazott az
elnök-vezérigazgató. Kiemelte, hogy az IKR két részre fog
szakadni: az egyik fele IKR Agrárcentrum néven fog mûködni és tõkeerõs szlovák, illetve cseh partnerüké lesz. Ez
a partnercég az Agrofert prágai (Csehország) székhellyel,

az õ tulajdonuk a szlovákiai mûtrágyagyár, a Duslo. Ide kerül a növényvédõszer, a vetõmag, a mûtrágya és a termelõk
finanszírozása üzletág.
Az IKR Zrt. megmarad, továbbra is bábolnai és nagyigmándi székhellyel. Gépforgalmazással, szervizzel és alkatrészeladással fog foglalkozni. A létszám is körülbelül megfelezõdik. Háromszázegynéhány ember kerül át az IKR
Agrárcentrumhoz, és ugyanennyi marad az IKR Zrt-nél.
Szaxon Attila beszélgetésünk során hangsúlyozta, hogy
az eltelt két és fél esztendõben támogatást nem sok helyrõl
kaptak. Kettõt azért megemlített: az elõzõ kormány 6 milliárd forintig nyújtott készfizetõ kezességet, mely óriási segítség volt, és a bankok vették igénybe. Különbözõ sajtóorgánumokban elterjedt valótlan állításokat cáfolandó a cégvezetõ kiemelte, hogy mindebbõl egyetlen forintot sem hívtak
le és a jövõben sem tervezik ezt, az államot semmilyen kár
nem érte, sõt, kapott 100 millió forint kezességi díjat. A másik nagy segítség a fent említett Duslo mûtrágyagyár, illetve
az Agrofert csoport segítõ keze volt, ugyanis õk a bankokkal ellentétben végig finanszírozták a céget.
A jövõkép nagyon egyszerû – jelentette ki Szaxon Attila.
A szétválás szeptember végéig megtörténik. Az IKR Agrárcentrum már most megkezdte úgy a mûködését, hogy halasztott fizetési lehetõségeket kínálnak a termelõk számára.
Gépforgalmazás tekintetében nem vesztettek túl sokat, sõt,
piaci részesedésük növekedését várják. Továbbra is a termelõk megbízható szolgáltató partnerei kívánnak maradni.

E BOLTÁS

Ebben az évben is kötelezõ a három hónaposnál idõsebb
ebek veszettség elleni oltása és féregtelenítése!
BÁBOLNÁN:

szept. 12-én és 19-én du. 15-17 óráig az állatorvosi rendelõnél

BANÁN:

szept. 13-án és 20-án du. 15-17 óráig a polgármesteri hivatalnál

TÁRKÁNYBAN: szept. 14-én du. 15-17 óráig a polgármesteri hivatalnál,
és 22-én du. 15-17 óráig a sertésátvevõnél
BÁBOLNAI PUSZTÁKON: szept.16-án de. 9-12 óráig folyamatosan
TÁRKÁNYI PUSZTÁKON: szept.16-án du. 15 -17 óráig folyamatosan
Az oltás díja: 3000,- ft/kutya, féreghajtó: 200,- ft/ 10 kg.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KIHELYEZETT PLAKÁTOKON
Kutyák és cicák ivartalanítását és mikrochippes megjelölését, valamint
állatútlevél kiállítást továbbra is végzünk a Bábolnai Állatorvosi Rendelõben
Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: 06/30 9616 008.

ELMARAD A
GAZDANAPOK
A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok
Kft. 2011-ben nem rendezi meg az
immár hagyományos Bábolnai
Nemzetközi Gazdanapok rendezvényét. Ennek oka az, hogy hat év
szünet után idén ismét várja látogatóit a 75. Országos Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK)
szeptember 28. és október 2. között
Budapesten. A Bábolnai Ménesbirtok Kft. a tradicionális OMÉK-hoz
méltó, sikeres rendezés érdekében
döntött ekképpen, de 2012-ben ismét szeretettel várja kiállítóit és látogatóit a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokra.
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A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT
PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: szeptember 24.
(esõ esetén elmarad)
Program: Dömös - Rám-szakadék Lukács-árok - Dömös
Távolság: 7 km
Szintkülönbség: 200 m
Költségek: A buszköltség létszámtól
függ, kb. 2400–2800 Ft/fõ vagy saját
kocsi
Felszerelés:
– vastag talpú bakancs, vagy cipõ, ami
kevésbé csúszik
– olyan túra vagy szabadidõruha, ami
sáros ill. vizes is lehet
– lehet hozni váltócipõt ill. váltóruhát
– étel, ital, esõkabát
Indulás 9 órakor a Kardirex elõl. Érkezés 17 óra körül autóbusszal vagy
saját kocsival.
Jelentkezés, megbeszélés, buszköltség befizetése szeptember 21én (szerda) 16.30-kor a Városi
Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél.
http://merfoldko.babolna.hu
SOK SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

BÁBOLNAI FÓRUM

TANÉVKEZDÉS KÜSZÖBÉN...
A Bábolnai Általános Iskola pedagógusai az augusztus 20-a utáni napokban már az új tanévre készültek.
A tanulók számára ekkor még volt
néhány nap a vakációból.
A nyár több tábort, programot kínált
diákjaink számára. Köszönet ezekért
pedagógusainknak, a szülõknek és
Szaxon Attilának, az IKR ZRt. elnök-vezérigazgatójának, aki magánemberként két tanulónk angliai nyelvtanulását tette lehetõvé. (Ezekrõl bõvebben
olvashatnak további cikkeinkben.)
Hegyi Dóra kollégánk a Tempus
Közalapítvány pályázatát elnyerve 10
napot töltött Skóciában tanártréningen.
Alig ért véget a tanév, máris megkezdõdtek a nagyszabású fejlesztési munkák az iskolában. Az önkormányzat jóvoltából közel négy és fél millió forintot
költhettünk a munkálatokra. 13 helyiség PVC burkolatának cseréjét és meszelését végeztettük el helyi vállalkozóval a nyár folyamán. Az épület homlokzatának feliratozása is megtörtént.
Az irodahelyiségek és a tanári szoba
néhány elhasználódott bútorát újra
cseréltük, kisebb tanulócsoportok számára informatika termet alakítottunk ki,
lehetõséget teremtve az interaktív
anyagok használatára. Így megújult
környezetben vártuk diákjainkat az

elõttünk álló új tanévben.
A júniusban ballagó 30 diákunk helyére ugyancsak 30 elsõs kisdiák érkezik. A 2011/2012-es tanévet 15 tanulócsoportban – 7 alsós és 8 felsõs osztállyal – várhatóan 274 tanulóval kezdjük meg.
Két elsõ osztályban kezdik meg tanulmányaikat kisdiákjaink. A hagyományos elsõ osztály osztályfõnöke, új
kollégánk Kántor Katalin tanítónõ lesz.
Az iskolaotthonos formában mûködõ
osztályban Slániczné Schmidt Irén és
Bors Erika tanítók vezetik be tanítványaikat az írás, az olvasás és a számolás rejtelmeibe.
Csoportbontás után a felsõ tagozatba lépõ 5.a osztálynak Veres Zoltán tanár, az 5.b osztálynak Klincsokné Sarf
Lívia tanárnõ lesz az osztályfõnöke.
A nyáron Kozma Péter kollégánk távozott a nevelõtestületbõl. A megüresedett álláshelyet Szabó László Attila
tanár tölti be, aki a felsõ tagozaton
földrajzot, természetismeretet, informatikát és technikát fog tanítani.
Célunk, hogy tanulóink a lehetõ legjobban teljesítsék az adott évfolyam által támasztott követelményeket.
Az elõttünk álló tanévhez, tanítványainknak és szüleiknek, valamint a
kollégáknak sikeres munkát, kitartást
és jó egészséget kívánok.
Peresztegi Gáborné igazgató

NYELVGYAKORLÁS
BRIT FÖLDÖN

Két bábolnai és két nagyigmándi általános iskolásnak
nyílt lehetõsége idén, hogy angol nyelvtudását Angliában tökéletesítse.
Szaxon Attila, az IKR ZRt. elnök-vezérigazgatója évek óta
saját forrásból támogatja azokat a diákokat, akik kimagaslóan jó eredményt értek el az idegen nyelv területén. A fiatalok két hétig egy nyelvi táborban ismerkedhettek az angol
nyelv szépségével és a szigetországgal.
Szaxon Attila lapunknak elmondta: mivel Nagyigmánd és
Bábolna is díszpolgárrá választotta, – ami nagy megtiszteltetés számára –, úgy érzi, magánemberként is támogatni kívánja mindkét települést. Azt tapasztalta magán és gyermekein, hogy egy-egy nyelvtábor mekkora lökést ad a tanulóknak idegen nyelvi fejlõdésükben. Három évvel ezelõtt már
ugyanilyen módon támogatott két-két tanulót, és úgy látta,
elképzelései beváltak.
A bábolnai iskolából Kocsis Vivien és Kráz Barnabás érdemelte ki tanulmányi eredménye fényében, hogy két hetet
6
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Angliában töltsön. Vivien szereti az angolt, érdekli a nyelvtanulás, szabadidejében is szívesen olvas Shakespeare
nyelvén. Barnabás is jól áll ezen a téren, bár nem teljesen
elégedett tudásával, ezért tartja kitûnõ lehetõségnek a
kéthetes nyelvi tábort. Mindketten úgy gondolják, felnõtt
életükben is sokat fogják majd használni az angol nyelvet.
(A diákok Angliában szerzett tapasztalatairól
következõ lapszámunkban olvashatnak.)

BÁBOLNAI FÓRUM

KEDVES SZÜLÕK!
KEDVES GYEREKEK!
A Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület Cseperedõk Néptánccsoportja szeretettel vár minden olyan ötödik életévét betöltött gyermeket csoportjaiba, akik szeretnek játszani, énekelni és sokat mozogni!
A foglalkozások idõpontja:
szerda: 15.00–16.00-ig
péntek:15.30–16.30-ig
Helyszín: Kis iskola Cseperedõk próbaterme
Az elsõ foglalkozás idõpontja:
2011. szeptember 14. (szerda),
Ezen a napon 16.30 órától rövid megbeszélést tartunk
a szülõkkel.
Oktatási hozzájárulás:
8.000.-Ft/félév (befizetések idõpontja:
2011. október, illetve 2012. február)
Jelentkezés: szeptember 21-ig a
34/369-900; 20/412-6232 (Bors Erika)
20/580-3200 (Szakál Bernadett)
20/972-5930 (Trescsik Hanna)
telefonszámokon.
Kérdésekkel a fenti telefonszámokon
lehet hozzánk fordulni.
Szeretettel várunk
minden táncos lábú gyermeket!
Szakál Bernadett, Trescsik Hanna oktatók
Bors Erika, Török Sándor a Cseperedõk vezetõi

RÓZSÁS HANGULATBAN
TATABÁNYÁN
Augusztus utolsó hétvégéjén, Tatabányán a Vértes
plázában rendezett XIII. Országos Foltvarró Kiállításon ismerõs arccal is találkozhattunk. Szabó Lászlóné Marika a
bábolnai kézimunkaszakkör vezetõje a tatabányai FoltraForgó Foltvarró Klub Egyesület révén meghívást kapott a
nívós rendezvényre. Így amellett, hogy a legjobbak munkáit felvonultató kiállításon két alkotásával jelen volt, szakmai work-shopot is tartott az érdeklõdõknek. A varrásban
gyakorlottak vagy kevésbé jártasak Marika segítségével
most a textilrózsa kitûzõ elkészítésének fortélyaiba leshettek bele. A tanulás nem ment zökkenõmentesen, hiszen
hosszas gyakorlás után sikerült csak a megfelelõ
mintadarabokat elõállítani az “újoncoknak”. Az ismétlés
azonban senkit sem kedvetlenített el, sõt, a nagy érdeklõdést látva az oktató és a tanulók is rózsás hangulatba kerültek. Kiváltképp akkor, amikor az egész programot szervezõ Magyar Foltvarró Céh meghívta a bábolnai kézimunka szakkör vezetõjét, hogy a legközelebbi, a Budai várban rendezendõ õszi kiállításon is részt vegyen.

2011. augusztus-szeptember

E GRI

NYÁR

Július 4-e és 8-a között szerveztük hagyományos nyári táborozásunkat – ezúttal Egerbe. Az idei nyári idõjárás
szeszélyes volt, de szerencsénkre szép idõt fogtunk ki.
Kellett is, mert nagyon zsúfolt programot állítottunk öszsze. 35 gyerek kíséretében vonattal értünk a városba. A
Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Kollégiumban volt a
szállásunk, és itt bonyolítottuk az étkezések nagy részét
is.
Már az érkezés és a szállás birtokbavétele után szinte
azonnal elindultunk felfedezni a környéket, vagyis a belvárost. A vacsorát követõen
moziba mentünk, ami nagyon különleges volt, mert
asztalok mellett ülve néztük
a filmet. Másnap a reggelit
követõen egyik fõ célunk
megvalósításába kezdtünk,
felfedeztük a várat, amely látnivalóival, történetével elbûvölt minket. Az Egri csillagok
írójának házát is felkerestük,
majd megmásztuk a török
minaret közel 100 lépcsõjét.
Egész napos vonatos kirándulásra mentünk Szilvásváradra, a méltán híres
Szalajka-völgybe, ahol belekóstoltunk a természetbe és
túráztunk sokat.
Egerben érdekes látnivaló
a Város a város alatt múzeum is, ami egy hosszú pincerendszer, közel a Bazilikához. Természetesen a Nagytemplomba, azaz a Bazilikába is bementünk. Sajnos a líceum épülete, amelyben a
tanárképzõ is mûködik, renoválás miatt zárva volt.
A látottakat egy városismereti
akadályversenyen
kértük számon, amelynek
során kis csoportokban kellett felkeresni az ismert helyszíneket, és azokhoz kapcsolódó, – olykor tréfás feladatokat kellett megoldani.
Sokan tartanak velünk táborainkba azért, hogy a szabadidõs programokon – nevezhetjük csoportépítõ játékoknak is – vegyenek részt.
Sikeres számháborút vívtunk

kétszer is a parkos területen,
ahol laktunk. A bátorságpróba izgalmait még néha most
is emlegetjük. A Szépaszszonyvölgyhöz vezetõ egyik
izgalmas, elhagyatott szurdok volt a helyszín. Az egri
élményfürdõ is élvezhette a
bábolnai gyerekek látogatását. Az utolsó este buszos éjszakai fürdõzésre mentünk
Egerszalókra, amely só gejzíres kúpjáról és gyógyfürdõjérõl vált ismertté. Szép látvány volt a kivilágított medencék és a körben lévõ erdõ borította hegyek együttese. Az utolsó délelõtt kis elõadások keretében kellett
összefoglalni a táborban történteket.
Egy ilyen beszámoló sohasem lehet teljes, mert minden résztvevõ mást és mást
fûzhetne még hozzá, és bizonyára otthon meg is tették,
mert a következõ évi töri tábor után is érdeklõdtek
már…
A támogatóinknak szeretnénk köszönetet mondani,
akik áldoztak azért, hogy a
bábolnai fiatalok sok szép élménnyel, ismerettel gazdagodva térhessenek haza. Támogatóink a következõk voltak: Iskolánkért Alapítvány,
Bábolnáért Közalapítvány,
Hegyhát BR Kft: Budai Zoltán-Bábolna Tetra, Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés Elnöke - Popovics
György, Bábolna Tv, Alapszolgáltatási Központ – Kiss
Ferenc.
Veresné Szkocsek Mária
és Veres Zoltán
www.btv.hu
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TÁBOR A KÖNYVTÁRBAN
Július 11-15. között benépesült az
iskolai könyvtár. Idén elsõ alkalommal
fogadta azokat a tanulókat, akiknek
kedvük volt részt venni a meghirdetett
programokon (nyelvi játékok, szó- és
betûrejtvények, vetélkedõk, kézmûves
foglalkozások, természetjárás, kirándulás, stb.)
Hétfõn elsõ feladatként egy tábori
kitûzõt készítettünk. A jelvényt a kis
csapat tagjai egész héten viselték az
összetartozás jeléül, ugyanis különbözõ évfolyamokból érkeztek a táborba
a 6-10 éves korú gyerekek.
Az öt nap alatt hasonló volt a napirend. A délelõtti és a délutáni „tantermi” foglalkozások közé bekerült egy
kis gyûjtõmunkával egybekötött természetjárás (arborétum), múzeumlátogatás, helytörténeti kutató munka is, ami
a másnapi foglalkozások szerves részét képezte.

9. ARABICA NEMZETKÖZI
TENYÉSZ-SZEMLE
A közelmúltban
rendezték meg a
9. Arabica Nemzetközi Tenyész-szemlét a németországi
Frankfurtban.
Az
arab lovak világának fontos eseménye a rendezvény, hiszen komoly
szakmai zsûri bírálja az állatokat. A
tenyész-szemlére 16 ország 160 lovát nevezték. A Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. három lovat mutatott be a nemzetközi hírû felvezetõ,
Barry Shepherd közremûködésével. Ebbõl a nagy mezõnybõl a
Ménesbirtok két ménje Said B
(szürke mén, szül.: 2000.03.12.,
Malik B x 211 Sultana B) és Hamad
B (szürke mén, szül.: 2003.01.02.,
El Nabila B x 227 Hafiza B) az elõkelõ 2. helyet szerezte meg, és ezzel a kiváló eredménnyel bejutottak
a championátusba. Hamadan B
(szürke kanca, szül.: 2007.03.19.,
El Nabila B x 227 Hafiza B) a 4. helyen végzett. A Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtok Kft. magas színvonalú
tenyésztõi munkájának bizonyítéka
a kiváló szereplés, amit egyértelmûen sikerként könyveltek el.
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Csütörtökön kicsit eltértünk a szokásos napirendtõl. Gyõrbe kirándultunk.
A Városi Mûvészeti Múzeum Borsos
Miklós állandó kiállítására látogattunk
el, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt. A táborozók elõször Borsos Miklós szobraival, plakettjeivel és érmeivel ismerkedtek meg. Az
alkotások között megtalálhatók voltak
a görög mitológia népszerû alakjai,
melyekhez a múzeumpedagógus hozzákapcsolta a megfelelõ mesés történetet. A frissen szerzett ismeretek
alapján a foglalkozás végén mindenki
készíthetett monotípiát (üveglapra készülõ nyomatot) a saját fantáziaállatáról, vagy a mitológiai alakok valamelyikérõl.
A tábort július 15-én zártuk, ahonnan
remélhetõleg élményekben és új ismeretekben gazdagodva távozhattak a
gyermekek.
Benis Piroska

ÖT

ÉGBÕL POTTYANT
MÓKA MIKI
Az egykori Zsebtévé sztárjával és
az Égbõl pottyant mesék mesemondójával valamint az õ legújabb
történeteivel találkozhatnak szeptember 27-én délelõtt fél 10-kor az
óvoda és az iskola alsó tagozatos
tanulói a Szabadidõközpont színháztermében.
A szervezett programot követõen
délután az iskola mûvészeti termében kötetlen foglalkozáson, amolyan író-olvasó találkozón nyílik lehetõségük a nagyobbacska gyerekeknek, hogy élményeirõl, hivatásáról faggassák a gyerekekkel legendásan könnyen bánó, ismert elõadómûvészt.

SPORTOS NAP

Elsõ ízben rendeztek Bábolnán napközis sporttábort a lovasiskolában. Az
ötnapos program során a
résztvevõk kis túlzással
mindennel megismerkedhettek, amihez labda kell,
de persze az ügyességi és
erõt igénylõ játékok sem
maradhattak ki.
A július 18-tól 22-ig tartó
táborba idén 32, 7-12 éves,
többségében a szivacskézibada edzéseket rendszeresen látogató diák érkezett,
hogy mozgással töltsék ezt a szûk egy hetet. Várakozásuknak megfelelõen minden nap sporttal kezdõdött és így is ért véget. Azt, hogy a gyerekek mindvégig
élvezetes programokban vegyenek részt, Kántor Katalin és Soós Réka általános
iskolai tanítók, Kissné Szenik Rita óvónõ és Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka szavatolta.
Sportok terén pedig igazán nem volt okuk panaszra. Jószerével minden sportágat kipróbálhattak, amihez labda kell. Így a fociedzéseken Csongrádi Péter irányítása mellett a labdarúgás technikai fortélyaival ismerkedhettek, míg késõbb a
táborvezetõ (Kántor Katalin) segítségével a kosárlabda, a zsinórlabda, a floorball, a pingpong, a kislabda-dobás, a bowling és természetesen a kézilabda
alapjait sajátították el.
Akinek viszont mindez „túl gömbölyû” volt, az próbára tehette magát kötélhúzásban, szkanderben, aerobicban.
Két edzés között azért másfajta kikapcsolódás is jutott a diákoknak. Szabó Évi
kézmûveskedéssel segített maradandó tábori emlékeket gyártani, de az ihletettebbek aszfaltrajzversenyen is összemérhették tudásukat. A sûrû öt napba egy
gyõri kirándulást is beillesztettek a szervezõk. Ekkor elõbb az Ugri Park Játszóházba, majd az esõ miatt az állatkert helyett egy moziba látogattak el.
A délelõtti és délutáni edzések között azért lehetõség nyílt még a bábolnai
Csillag születik tehetségkutató versenyen való részvételre, biliárdra, csocsóra.
Nem csoda hát, hogy a záró napon az oklevelek és jutalmak átvétele után nehéz szívvel búcsúztak egymástól kicsik és nagyok.
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KIS ESTI ÖRÖMZENE
Mozart után szabadon
akár Kis esti örömzenének
is nevezhetnénk azt a rendezvényt, amelyre augusztus 20-a elõestéjén várták a
bábolnaiakat és a környékbelieket az Arborétumba. A
Ménesbirtok Kft. és az önkormányzat közös szervezésében tartott program során a növénykert négy különbözõ pontján, különféle
Kilyénfalvi Gábor és együttese
zenei stílusokkal ismerkedhettek az ide látogatók. A bejáratnál Kilyénfalvi Gábor és együttese szórakoztatta jazz-es blues-os muzsikájával a nagyérdemût. A fáklyákkal kivilágított utakon
továbbhaladva Kozma Renáta barokk fuvolakoncertjét élvezhettük. Távolabb pedig az aznap a Népmûvészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett Kurdi Gábor furulyaés duda játékában gyönyörködhettünk. A negyedik pavilonnál az utcazenélést
kedvelõk idõzhettek, akik Varjú Elõd és barátja énekkel kísért gitárelõadására
szavaztak.
Török Sándortól, a rendezvény ötletgazdájától megtudtuk: a kezdeményezés
fogadtatását látva már a jövõ évi Zenélõ Arborétum tervein dolgoznak. A sikerhez ugyanis minden adott: a jó zene, a csodálatos arborétum és ami a legfõbb,
a hálás közönség is.

VÁSZONRA FESTETT IMPRESSZIÓK
Az itt szerzett
impressziók alapján készült munkák közül a mûvészek
egyetegyet a táborozásért cserébe a
városnak adományoztak.
Marcali
Kiss
Melitta, Katona
Zsombori
Mária, Kovács Johanna, Gyõrffy
Sándor, Büki
Egy hétig városunkban jártak
Attila,
Õry
és alkottak a „nyolcak”, vagyis
Emil
és
az a hét képzõmûvész, akik HeKatona Zsombori Mária
Miklosovits
lyes Jenõ bábolnai alkotó és
önkormányzatunk meghívására érke- László a tábor zárását jelentõ vacsorán
zett a bábolnai alkotótáborba. Õk he- elmondták: szívesen jöttek városunkten és persze a házigazda festõmû- ba és jövõre is örömmel térnének viszvész a település hangulatából, a lovak- sza. A szervezõk pedig az elsõ, sikeres
ból, a mûemlékekbõl no és egymásból próbálkozás után biztosak abban,
merítettek ihletet, hogy aztán egy kész hogy ezzel egy újabb hagyományt inmûvet és sok-sok vázlatot készítsenek. dítottak útjára Bábolnán.
Miklosovits László

LÓHÁTON
EGY HÉTIG
Lovastáborból manapság annyi
van, mint égen a csillag. A bábolnai
mégis markánsan különbözik a többitõl. Nemcsak azért, mert jó nevû
szakmai oktatók felügyelete mellett
sajátíthatják el a lovaglás fogásait a
diákok, hanem mert itt minden táborlakóra saját hátas jut. No, és persze sok minden más miatt is.
Nyaranta kétszer egy hétre megtelik
élettel a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakiskola és környéke. A jelentkezõk
különbözõ szintû tudást hoznak magukkal. Van, aki csak a lovak szeretetéig jutott el, mások már magabiztosan
ülik meg a hátasokat. – A kezdõk és a
haladók más-más pályán gyakoroltak,
napi három-négy-öt órán keresztül is.
A már rutinosabbakkal Tuska Pál és
Ruttkai Zoltán, míg a lovakkal még
csak most barátkozókkal Jónás Melinda tanárnõ foglalkozott. Természetesen iskolánk 12. évfolyamos diákjai is
szívesen besegítettek – foglalja össze
a nyár eleji táborozás szakmai munkáját Csongrádi Péter táborvezetõ.
Az órákon át tartó gyakorlás minden
esetben meghozta eredményét. Természetesen jó pedagógusok módjára
nem az összteljesítményt, hanem az
egyéni eredményeket nézték az oktatók. Így már az is komoly elõrehaladásnak számított, ha a kezdetben csak
futószárral lovagló kisgyerek önállóan,
segítség nélkül merte megülni a hátast. Az egy hét alatt felszedett tudásról
aztán a tábor legvégén adtak számot a
fiatalok szüleik elõtt. – Nem is annyira
a technikai fogások elsajátíttatása jelentett munkát számunkra, inkább
iránymutatást adtunk. A „vadhajtások
nyesegetésével” próbáltuk a fejlõdésük helyes útját kijelölni – fogalmazta
meg a tábor eszmeiségét Tuska Pál.
Ennek a nívónak, no és természetesen a színes kiegészítõ programoknak
köszönhetõ, hogy a táborlakók mintegy 70 százaléka „visszatérõ” vendég,
s valószínû ugyanezzel magyarázható
az is, hogy a Bábolnai Lovastábor sohasem mûködik „félházzal”.
– bm –
www.btv.hu

9

2011. augusztus-szeptember

KOCCINTÓBÓL A PRESSZÓBA
A cím alapján akár egy sörtúra állomásait is feltételezhetnénk, de ezek a
vendéglátó egységek igazából a kihelyezett lakossági fórumok helyszínei
voltak a közelmúltban. Júliusban a Koccintóban, nyárutón a Móra utcaipresszóban vitatta meg a városvezetõ az ott élõkkel a napi gondokat.
A nyár közepén a Koccintó sörözõben találkozott dr. Horváth Klára polgármester a településrész lakosaival. Itt, a szokásos forgatókönyv szerint elsõként a városvezetõ tájékoztatta a megjelenteket a költségvetés helyzetérõl, az aktuális beruházásokról, majd ezt követõen tért rá az érintett településrészt közvetlenül
érintõ kérdésekre. A lakossági fórumra érkezõket elsõsorban a közbiztonság javítása érdekében kiépítendõ kamerás megfigyelõrendszer, a buszközlekedés
változásai, az utak állapotának javítása, a mentõállomás megépülése, a szélturbinák kérdése valamint a fürdõ sorsa érdekelte. Dr. Horváth Klára ezen a találkozón jelentette be, hogy elkészült a létesítendõ strandfürdõ látványterve, amely
megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban.
Nem egész két hónappal késõbb a „road show” negyedik állomásához érkezett. Ez alkalommal a Móra utcai presszóban kerültek terítékre azok a témák,
amelyekre a lakók a leginkább kíváncsiak. A mintegy harminc megjelent fõként
a Bábolnai Közalapítvány lapunkban is meghirdetett pályázati lehetõségeirõl
kérdezte a polgármestert, de információt vártak a Kukorica Fesztiválról is.
Mint az várható volt, a nagy érdeklõdésre számot tartó fürdõ kérdés itt sem
maradhatott ki a sorból. Miután dr. Horváth Klára arról tájékoztatta a fórum résztvevõit, hogy elkészült a 250 fõ befogadóképességû létesítmény megvalósíthatósági tanulmánya, kisebb vita bontakozott ki. Néhányan kifogásolták, hogy csak
250 fõ számára nyújt majd kikapcsolódást a strand, mások az ügy elhúzódását
firtatták. Mint ismeretes ugyanis, a téma immár 20 éve szerepel az önkormányzat napirendjén. Bár a felvetések jogosságát nem vitatta a polgármester, az itt
élõk belátását kérte. A fürdõ, a hozzá tartozó kempinggel és a kiszolgálóhelyiségekkel alaphangon mintegy 800 millió forintos költséggel számol, de a végöszszeg elérheti akár az 1 milliárd forintot is. Ennek elõteremtése pedig komoly
munka az önkormányzat számára.
Az energiatakarékosságról is szó esett. Elhangzott: több megújuló energiaforrással foglalkozó cég is megkereste ajánlatával az önkormányzatot. Közülük a
növényi- és állati hulladékokra alapozó biogázüzem ötlete látszik a legéletképesebbnek. A bábolnai gyógyvízre épülõ geotermikus energiahasznosítás, annak
dacára, hogy van ehhez kapcsolódó pályázati lehetõség, jelenleg vállalhatatlan
nagyságú önerõt igényelne.
A Móra utcai presszóban érdeklõdéssel hallgatták a megjelentek a tervezett
mentõállomásról szóló helyzetjelentést is. A jogerõs építési engedély birtokában
már csak arra vár a város, hogy a kivitelezõ mikor kezdi meg az elsõ kapavágást.
Ugyanígy a Mészáros utcai felújítás legfõbb összetevõje is a türelem kell legyen,
lévén az útszakasz a közútkezelõ fenntartásában van. S bár a Nagyigmándtól a
megyehatáron is túlnyúló út rekonstrukcióját kiemelt projektként kezeli a hatóság, csak jövõre kezdenek a munkákhoz.
– bm -

LÉLEKGYÓGYÍTÓ EGY HÉT
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata sikeresen
indult a Mandala Természettudományi Oktatási Központ által meghirdetett,
szociálisan rászoruló és vagy valamilyen lelki traumát átélt 5-14 éves korú
gyermekek ingyenes nyaralásának támogatására kiírt pályázaton.
Bábolnáról egy kisfiú és egy kislány tölthetett el egy hetet a Velencei-tó
partján, csodálatos környezetben, ahol pedagógusok, egyben terapeuták vezetésével pszichoanalitikus módszerû szorongást csökkentõ és fejlesztõ játék-, rajz-, meseprogramok segítségével kitûnõ nyaralást biztosítottak a gyermekek számára.
Berkesné Szûcs Ágnes
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INDUL
A DIÁKJÁRAT
A Kisalföld Volán a BõnyRétalap - Mezõörs viszonylatban közlekedõ diákjáratot
szeptember 1-jétõl Bábolnáról indítja 7 óra 20 perckor. A
délutáni hazaszállítás az eddigihez képest 40 perccel korábban történik. Az iskolás járatok menetrendjének módosítása következtében a társaság új autóbuszjáratot közlekedtet tanítási napokon 7:30
órakor Bõnyrõl Bábolnára, illetve 16 órakor Bábolnáról
Gyõrbe.

FESZTIVÁLI
KACSA
A közelmúltban több bulvárújságban napvilágot látott a hír, miszerint Szíj Melindát nem látja szívesen Bábolna a Kukorica Fesztiválon. A légbõl kapott információkat dr. Horváth Klára cáfolta. Mint
azt a polgármester kijelentette, a
közvéleménykutatások azt igazolták, hogy a város a tehetségkutatós énekeseket látná szívesen a
szeptemberi rendezvényen. Ezért
IKR-es kötõdése miatt valóban
meghívták Szíj Melindát, a
megasztáros énekesnõt, aki elõször elvállalta, késõbb e-mailben
lemondta a fellépést. Azt, hogy a
fesztivál pénteki napjára szánt
sztárvendég maga lépett vissza,
az önkormányzat írásos bizonyítékkal tudja alátámasztani. A szervezõk helyette aznapra Fenyõ Miklóst és táncosait szerzõdtették. A
fesztiválozók azonban így sem
maradnak tehetségkutatós arcok
nélkül. Szombaton, azaz szeptember 10-én, az X-Faktorból ismert
Keresztes Ildikó és mentoráltja, Király L. Norbi fûti fel a hangulatot a
sörsátorban.

BÁBOLNAI FÓRUM

M ILLIÓK

Bõ 3 és fél millió és 37 szülõ. E két
számmal jellemezhetõ leginkább a
Százszorszép Óvoda nyári megújulása. Az ovi vezetése a takarékosság valamint a szülõk és az intézmény közötti kapcsolat szorosabbá tétele érdekében hagyományt kívánt teremteni azzal az akcióval, amely az intézmény
nyári munkálataiba bevonta a csemeték apukáit, anyukáit is.
A fenti összegbõl járdafelújítás és
térkövezés valósult meg. Emellett belsõ rekonstrukció keretében a világításés fûtéskorszerûsítésére, szennyvízel-
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A LEGDRÁGÁBBAKÉRT

vezetésre és a felnõtt mosdó újjáépítésére, néhány nyílászáró cseréjére, szúnyoghálók felszerelésére továbbá az
ovival egy épületben található bölcsõde mûpadló cseréjére is ebbõl, a 3,6
millió forintos keretbõl futotta. A források véges volta, no és az Önkéntesség
éve miatt az intézmény a szülõk segítségére is számított. A vakáció ideje

alatt összesen mintegy harminchét
apuka és anyuka jött segíteni, hogy
szeptemberre szebb, modernebb körülmények közé érkezhessenek csemetéik. A társadalmi munkában résztvevõk az udvari játékok festését, a nyári nagytakarításban való segédkezést
vállalták, de az intézmény belsõ falait
díszítõ, pingált mesefigurák is az õ kezüket dicsérik. Lapzártánkkor úgy értesültünk, a szülõknek egy szeptember
eleji ünnepség keretében szeretné
megköszönni az intézmény az áldozatos munkát.
Ám, míg a felnõttek építettek-szépítettek, a gyerekek sem maradtak le.
Szervezett nyári program híján az ovi
saját területén igyekezett változatos
programokkal kedveskedni a piciknek.
Szintén szülõi támogatással a homokozó készlet bõvült lapátokkal és vödrökkel, valamint az „építõanyag” mozgatásához szükséges teherautókkal,
amelyeket aztán a homokvárépítés során teszteltek a felhasználók. A sportosabb lurkóknak focimérkõzést szerveztek a fáradhatatlan óvónõk, míg a
nagy melegben a pancsoló medencében hûsöltek az apróságok. Így joggal
mondható el: kicsiknek-nagyoknak
hasznosan telt ez a nyár is.
Bakos Mónika

HIDASKÜRTÖN JÁRTUNK
A szlovákiai Hidaskürt Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának meghívására 3 bábolnai fiatal, Lengyel Bence, Vámos Gábor és Lengyel Dániel látogatott el testvértelepülésünkre. A Bábolnai GYÖK a régi hagyományokat ápolva
minden évben vendégül látja a hidaskürti fiatalokat Szent
Iván-éj alkalmából. Idén a hidaskürtiek jóvoltából nekünk is
lehetõségünk adódott ellátogatni a településükre. Két napos sátrazás keretében szervezték meg a találkozót a KisDuna közvetlen közelében. A program elsõ napján ellátogattunk Szomolány (Smolenice) várához, valamint a közelében található cseppkõbarlanghoz. A második napon a
Hidaskürti falunap programjait tekinthettük meg, illetve végig szurkolhattuk a Hidaskürt – Tallós „szomszédvári” labdarúgó-mérkõzést is. A nap folyamán részt vehettünk az I.
Polgármesteri Póker Kupán, melynek ötlete a bábolnai
Szent Iván éji napon szervezett pókerversenyrõl származik.
A közel 30 résztvevõt vonzó eseményen sem vallottunk szégyent, hiszen junior kategóriában Vámos Gábor az elõkelõ
2. helyezést érte el. Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
amikor Takács Zsuzsa, Hidaskürt polgármester asszonya

külön köszöntött bennünket a település lakossága elõtt a
póker verseny eredményhirdetésekor. Nagyon jól éreztük
magunkat, és jó volt találkozni újra a hidaskürti ismerõseinkkel, barátainkkal. Úgy gondoljuk, hogy ezek az ifjúsági
cserék a két testvértelepülés fiataljai között kiváló lehetõséget teremtenek egymás kultúrájának jobb megismerésére,
a barátságok szorosabbá fûzésére.
Lengyel Dániel GYÖK polgármester
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Kedves Olvasó! Ismét itt az õsz, bár augusztus utolsó napjai az igazi nyarat
idézték még. A pihenésnek azonban vége, újra belevetjük magunkat a munka erdejébe. E havi irodalmi rovatunkkal azonban még idõzzünk egy kicsit a Balatonpartján, idézzük fel a mostani vagy akár a régi nyarak emlékét!

ROZVÁNYI DÁVID:

NYÁRUTÓ,
BALATON-PART
Nyárutó volt, a szálloda strandján
nézte a naplementét a Balaton felett és
a béke teljesen betöltötte. A béke, amiért
megharcolt. A nap utolsó sugarai, mint
szabadság cirógatták a bõrét.
Élvezte a csendet és a nyugalmat – a
békét a szívében hordozta, de a napi hajtás, a robot, a munka, a háztartás a
csendet és a nyugalmat sokszor kiölte
az életébõl.
– Boldog vagyok, – suttogta maga
elé. – Boldog, mert megtaláltam a helyemet a világban és nem kell harcolnom
magammal. Kár, hogy a Balaton van
elõttem és nem a Tisza vagy a Duna –
akkor stílusosabb lenne, hogy valóban
átkeltem a folyón.
Olyan deja-vu érzése volt, mintha már
átélte volna ezt a pillanatot, csak nem
tudja mikor, talán álmában. Álom – eszébe jutott az álomkép: vajon tényleg csak
tudatalatti félelmei tárgyiasultak, vagy
valóban volt valami megmagyarázhatatlan azokban a történésekben? Csak egy
rémálom volt, vagy valóban megtörtént
mindez vele? Nem mintha számítana, de
jó lenne tudni…

– Kedvesem, emlékszel még arra a levélre, amit az ágynemûtartóban találtunk? – fordult a férfihez.
– Amit az exem írt? Ennyire mély nyomot hagyott benned?
– Csak úgy eszembe jutott.
– Elõször csak dühös voltam. Aztán
elégettem, és ezzel lezártam az ügyet.
De láttam, hogy téged nagyon bánt az
ügy, hónapokig nagyon aggódtam miattad. Szerintem jól tettem, hogy elégettem. Azzal lezártuk.
– Lezártuk – válaszolta Paxa és megnyugodott. Ha a férfi csak arra emlékszik, hogy egyszer látta, akkor az egész
csak képzelgés volt, nem volt több levél,
csak egy, nem, nem volt boszorkányság,
csak egy kicsinyes, de egyben zseniális
nõi bosszú, részérõl meg a fáradt, feszült
idegek játéka. Lustán nyújtózkodott
egyet, drága kincs a napfény, minden
sugarát élvezni kell…
Már eltakarták a hegyek a napot, amikor újra megszólalt a férfi:
– Azért az rosszul esett, hogy csináltál
belõle másolatot és még olvasgattad…
Látod, nem kellett volna annyit rágódni
rajta…
Paxa izmai egy pillanatra megfeszültek, de szándékosan nem mondott semmit sem, akarattal összeszorította a
szempilláit, hogy lezárja ezt a kérdést.
Ha a férje azt hiszi, hogy volt másolat,

TERMÉSZETESEN… ANYATEJJEL!
Kétségtelen, hogy az anyatej a legfontosabb táplálék, amit a természet alkotott! Manapság az édesanyák többsége szívesen szoptatja gyermekét, és
mindent megtesz azért, hogy az anyatej mennyisége megfelelõ legyen.
Errõl a legmegfelelõbb, legemészthetõbb táplálékról szólt ismét az a világnapi ünnepség, amit augusztus
3-án délután a gyermekorvosi rendelõ
várótermében tartottunk immár 18. alkalommal. Lázas készülõdés elõzte
meg rendezvényünket, szerveztünk,
csomagoltunk, termet rendeztük, lufit
fújtunk, díszítettünk, terítettünk…
Az ünnepségre 25 olyan anyukát
hívtunk meg, aki legalább 6 hónapos
koráig szoptatta gyermekét. Nagy izgalommal vártuk, hogy hányan fogadják el invitálásunkat.
12
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A meghívott anyák elhozták az anyatejjel táplált babáikat, nagyobb gyermekeiket is. Nagyon örültünk, hogy
vendégeink szép számmal eljöttek és
sok édesapa is elkísérte családját.
Hérics Józsefné védõnõ köszöntötte
a vendégeket, majd az anyatej és a
szoptatás jelentõségérõl beszélt. Dr.
Kiss Katalin gyermekorvos hangsúlyozta, hogy a szoptatás sikeréhez kellõ önbizalom, hit, kitartás, családi támogatás szükséges, és ehhez gratulált
a kismamáknak.

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

akkor valami megmagyarázhatatlan,
nem evilági logika szerint történt, mert
egy biztos: õ nem készített másolatot,
nem is lett volna rá alkalma. Akkor viszont a sok rossz álom mégiscsak valóság volt valahol és… de ebbe nem akart
belegondolni.
Inkább újra álomba merült.
Az álma szép és boldog volt: benne
volt ez a Balaton- parti este és mindenki,
akit szeret – de egy pillanat alatt összeomlott a kép. Hirtelen dermesztõ hideg
ölelte körül, zuhanni kezdett valahova a
mélybe, hiába próbált megkapaszkodni,
csak zuhant lefele…
Csuromvizesen ébredt. De ez a nedvesség nem az álom utóíze volt, valóban
folyt róla a víz.
Amikor kinyitotta a szemét, az elsõ,
amit látott, egy kerek szempár, egy kis
manó volt, amint fürkészõen fölé hajolt.
A szempár tulajdonosa, egy huncut
kisfiú, még mindig kezében tartotta a kis
piros homokozó vödrét és vigyorogva
húzta a szavakat:
– Anyuuuuu, gyere be a vízbe, játszani!
Paxa nevetve pattant fel a nyugágyból:
– Te kis ördögfióka, várj csak, majd
megtudod, mi lesz, ha elkaplak! Így leönteni az anyádat!
S néhány másodperc múlva mind a
ketten belevetették magukat a hullámokba, maguk mögött hagyva mindent: a vizes törülközõt, a partot és minden rossz
álmot.
Boldogok voltak, kacagtatóan.
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

A rendezvényen városunk fiataljai:
Szász Viktória verssel, Tóth Balázs pedig gitárjátékkal kedveskedett a vendégeknek.
A világnap alkalmából emléklappal
és virággal köszöntöttük az anyukákat,
akik a támogatók jóvoltából ajándékokkal térhettek haza.
Anyatej témakörben TOTÓ kitöltésére is sort került. Tombolán mindenki
nyert kisebb-nagyobb meglepetést.
Ezután a vendégeket uzsonnára invitáltuk. Míg a szülõk kötetlenül beszélgettek, addig az apróságok egymással ismerkedtek, szaladgáltak, jól érezték magukat.
Az idei anyatejes babákról készült
tablót is a várótermünkben állítottuk ki,
ami a következõ évi ünnepségünkig
lesz megtekinthetõ.
Kuti Erika

(A cikk szerkesztetlen formában a www.btv.hu oldalon olvasható)
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TUDTAD AZT…
– hogy a Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport lassan egy
éves lesz, miután 2010. november 12-én alakult?
– hogy bárki tagja lehet, aki kedveli a természetjárást, a túrázást, aki érdeklõdik a meghirdetett programok iránt, és
aki némi közösségformálásra is kapható?
– hogy az aktuális úti célok általánosságban megelõzõen
kipróbálásra kerülnek a zökkenõmentes lebonyolítás érdekében?
– hogy az Önkormányzat némi-nemû támogatásának köszönhetõen a részt vevõ gyerekek esetében az anyagi
hozzájárulás mérséklésére is van lehetõség?
– hogy a programszervezéseknél lényeges szempont a
„költségérzékenység”, és ezért praktikus a részvételi létszám magasan tartása?
– hogy a kirándulást megelõzõ héten demokratikus szellemben tartott megbeszélésen kerülnek tisztázásra a
részletek (buszköltség konkretizálása, ütemterv pontosítása)?
– hogy bárki javaslatot tehet országunk egyes természeti
és/vagy kulturális értékének felkeresésére, túratervbe vételére?
– hogy a Mérföldkõ Turisztikai Csoport egy - informatikai
szakember által összeállított és állandóan aktualizált színvonalas honlappal is rendelkezik?
– hogy a honlapon praktikus tanácsok olvashatók a túrakellékekrõl, a különbözõ élethelyzetekben követendõ teendõkrõl, és az egyre bõvülõ képtár nézegetésérõl?
– hogy a honlapon bármelyik tag által a programmal kapcsolatosan készített amatõr fényképfelvételének közzétételére is mód van?
– hogy a túrákról, a felkeresett érdekességekrõl (és általában a történésekrõl) a legközelebb megjelenõ Bábolnai
Fórum havi lapban tájékoztatás olvasható?
Légy Te is csapattárs, változtass életed egyhangúságán,
tartozz a közösséghez!
Nincs életkor korlát! A kellemes hangulat, a tartalmas
kikapcsolódás garantált!
Katona László
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NEMZETKÖZI
KYOKUSHIN KARATE TÁBOR
Július 9-én indult lelkes csapatunk az IBK (International
Budo Kai) nemzetközi Kyokushin Karate edzõtáborba Csillebércre. A minden évben megrendezésre kerülõ táborban
mi bábolnaiak a gyõri Tora Dojo Klubbal együtt vettünk
részt összesen 21 fõvel. A táborba hazánkon kívül Hollandiából, Olaszországból és Szlovákiából is érkeztek, így a tábor létszáma 210 fõre emelkedett. A kiváló szakmai színvonalat garantálta Hansi Adámy István (8 dan) részvétele, illetve szervezése, aki Magyarországon az egyik alapítója a
Kyokushin Karaténak. Továbbá a programot színesítette
más küzdõsportok neves képviselõinek jelenléte, pl.
Mourad Boudzidi (K1), Dunkan Smit (Brazilian Jiu-Jisu),
akiktõl felejthetetlen küzdõleckéket kaptunk. A napi 3-4
edzés igazán embert próbáló tud lenni, ha az ember 100%ban odaadja magát a karaténak, de aki végigcsinálta, az
testileg és lelkileg is sokat fejlõdött. A kemény edzések mellett azért jutott egy kis idõ a pihenésre, kikapcsolódásra is,
a nagy melegben igazán frissítõ élmény volt az úszómedencében megmártózni. A tábor jó alkalmat adott arra is, hogy
új barátságok, új ismeretségek szülessenek.
Az évközbeni edzések és a kemény munka meghozta
gyümölcsét. A tábor vizsgával zárult, amit a bábolnai csapat
minden tagja sikeresen teljesített. Az utolsó nap pedig végignézhettük és végigizgulhattuk a dan-fokozatokra vizsgázók heroikus küzdelmeit.
Annak ellenére, hogy az edzések kemények és fárasztóak voltak, a táborban átélt pozitív élmények elegendõ energiával töltöttek fel minket, hogy a következõ 1 évben ismét
teljes lendülettel folytassuk a munkát.
Ezúton is gratulálok Tóth Gábor Senpainak, edzõnknek a
sikeres vizsgájához, aki megszerezte az 1 kyu fokozatot és
már csak 1 lépés választja el a fekete övtõl. Gratulálok
Cseszregi Bencének, aki sikeresen teljesítette az 1 dan követelményeit és méltón viselheti a fekete övet, és minden
résztvevõ bábolnainak: Liszkai Dávidnak, Szabó Attilának,
Lányi Ábelnak, Illés Róbertnek és Kráz Barnabásnak, akik
megérdemelten léptek tovább a Kyokushin útján.
Lányi Zoltán

EDZÕTÁBOROZÓ KISBÉRI
MAZSORETTEK
Egy két évvel ezelõtti bábolnai fellépés kellemes emlékének hatására újra városunkba látogattak a kisbéri mazsorettek. Most sportnyelven szólva edzõtáboroztak a táncosok, akik nálunk, a sportcsarnokban készültek fel a nagyszabású kisbéri mazsorett gálára.
Túri Enese, a csoport vezetõje lapunknak elmondta:
azért hasznos az ilyen fajta edzõtábor, mert az egyhetes
együttlét alatt közösséggé formálódhat csoportjuk, jobban
megtanulnak együtt dolgozni, a szorosabb együttlét hatékonyabb edzésmunkát eredményez.
www.btv.hu
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SZÜNIDEI MATINÉ A MÛFÜVÖN

Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka a terem nyári szünetében is
gondolt azokra a fiatalokra, akik ebben az idõszakban is mozogni, sportolni szeretnének. Évrõl évre heti két alkalommal a mûfüves focipályára invitálja õket jó kétórás testmozgásra. A fõmûsor természetesen a foci volt, de
a programba belefért egy kis floorballozás is. Kisebb és nagyobb gyerekek,
sõt, felnõttek is jól megfértek egymással a pályán. Frissítõként Ági néni
szörpöt és gyümölcsöt szolgált fel a megfáradt sportolóknak.

KICSINOSÍTOTT INTÉZMÉNYEINK
A Városi Könyvtárban júniusban
kezdõdtek a munkák. Két könyvtárszobában és az olvasóteremben a felpúposodott laminált parketta felszedését
követõen új beton alapot kaptak a termek, majd visszakerült a burkolat. A
könyvek dobozolását és a polcokra
való visszarakását könyvtárosunk irányításával takarítónk és néhány segítõkész gyermek végezte. Sok segítséget
kaptunk közmunkásainktól is a bútorok és dobozok mozgatásánál, valamint a kivitelezéshez a Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.
biztosított két embert Ulrich István mellé. Köszönet mindannyiuknak a segítségért, s a gyors munkáért.
A sportcsarnokban az évente esedékes festés és világítás ellenõrzés mellett, az idén a küzdõtér ablakainak zárszerkezetét javították, valamint az öltözõk küszöbének és a bejárati ajtó zárjának cseréjére is sor került. Szilágyi
14
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Ágnes irányításával a munkálatok
gyorsan lezajlottak, így az intézményben zavartalanul kezdõdhet az õszi
idény.
A Szabadidõközpontban, az elmúlt
években történt külsõ munkálatokat
követõen, a belsõ terek felújításán dolgoztak. A színházteremben és az elõtérben lefestették a falakat, a függönyök és a falburkolat is megújult, s kisebb átalakítások is történtek. Az õsz
folyamán várhatóan az épület másik
felében is folytatják a munkálatokat a
V.E.SZ. Kft. dolgozói és segítõik.
Bízunk abban, hogy a fent említett
felújításokkal otthonosabbá, használhatóbbá tettük intézményeinket. Kérünk mindenkit, aki ellátogat hozzánk,
segítsen minél tovább megóvni épületeink állagát, s így kellemes környezetben mûvelõdhetnek és sportolhatnak!
Török Sándor
intézményvezetõ

AZ ISKOLA
RENDÕRE
A rendõrség 2008. szeptember 1-jével hirdetette meg „Az iskola rendõre”
programot, amely az eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette
a gyermekek védelmére irányuló bûnés baleset-megelõzési tevékenységet.
Tavaly megyénkben 94 iskolában 66
iskolarendõr segítette a pedagógusokat és az iskolásokat.
A 2011/2012. tanévben a program
folytatódik. Szeptemberben rendõrök
segítik a gyermekek biztonságos közlekedését azoknál az iskoláknál, ahol
nincs jelzõlámpás gyalogátkelõhely, illetve ott, ahol a város forgalma megköveteli a rendõri jelenlétet. A tanév
során az iskola rendõre osztályfõnöki
órákon ad tájékoztatást a korosztályt
érintõ baleset-megelõzési információkról, a közlekedés veszélyeirõl és a
helyes közlekedési magatartásról.
A szuperbringa-akció is folytatódik
szeptemberben. Az iskolarendõrök az
illetékes közlekedési felügyelõség
szakembereivel közösen az oktatási
intézményekben vizsgálják át a gyermekek kerékpárjait, hogy azok alkalmasak-e a biztonságos közlekedésre.
Amennyiben az ellenõrzés során a kerékpár az elõírásoknak megfelel, akkor a kerékpár vázára egy „SZUPERBRINGA IGAZOLÁST” kell felragasztani, amely 2012. december 31-ig érvényes. Annak a gyermeknek, akinek
kerékpárja nem felel meg a mûszaki
elõírásoknak, tájékoztató levelet állítunk ki.
A „Szuperbringa” program keretében az iskolások a kerékpározás szabályaival, a jármû technikai kezelésével is megismerkedhetnek. A tanfolyam célja, hogy a tanulók a felkészítés során elsajátítsák az önálló, szabályos, biztonságos és kulturált kerékpáros közlekedéshez szükséges alapvetõ ismereteket. A felkészítés egy elméleti és egy gyakorlati vizsgával zárul. A
sikeres vizsga, illetve a „KERÉKPÁROS IGAZOLVÁNY” megszerzésének
feltétele az önkéntes tanfolyam elvégzése, valamint mindkét vizsgán legalább 80%-os teljesítmény elérése. A
tanfolyamon kizárólag 5-8. osztályos
tanulók vehetnek részt.

BÁBOLNAI FÓRUM

2011. augusztus-szeptember

Szeptember 10. (szombat)

XIII.

Hõsi kapu elõtti füves terület
10.00 órától Íjászat, fegyverek megismertetése
a BIBE-vel
(Bábolnai Íjászok Baráti Egylete)

Rendezvénysátor melletti terület

Bábolna
2011. szeptember 9–10.
Szeptember 9. (péntek)
Bábolnai Általános Iskola
mûvészeti terme
16.00

BÁBOLNAI TÁRLAT - Bábolnai Alkotók
kiállításának megnyitója
A kiállítás a megnyitót követõen és
szeptember 10-én (szombaton)
10 – 17 óráig látogatható

Rendezvénysátor
17.00–17.50 Ritmus Koncert Fúvószenekar
koncertje
18.00
A XIII. Kukorica Fesztivál
megnyitása:
dr. Horváth Klára polgármester
18.10–18.30 A Bábolnai Idõsek Klubja
Vadvirág együttesének mûsora
18.30–19.00 Cseperedõk Néptánccsoport
és a Rojtos Együttes elõadása
19.15–19.45 FENYÕ MIKLÓS és tánckarának
produkciója
20.00–21.00 CAPUCCINO együttes mûsora
22.00
„Táncban a barátság” - Kukorica Bál
zene: Synkron együttes

Borsátor (CBA üzlet mellett)
18.00-tól

Borkóstolás a Bábolnai Borbarátok
Egyesülete szervezésében
19.00–23.00 „Nóta van a magyar borban” Péter János harmonikás

Rendezvénysátor melletti terület
21.30

Tûzijáték

10.00 órától INGYENES játszópark
elvarázsolt kastély,
aquazorbing, eurobungee
12.00–18.00 Magyar Posta Zrt. Alkalmi Postája
14.00 órától Élõ csocsó bajnokság
(rossz idõ esetén a Sportcsarnokban)
17.00
a Bábolnai Kyokushin Karate Klub
bemutatója, Máté Róbert, 4 DAN-os
mester vezetésével
(rossz idõ esetén a Sportcsarnokban)

Rendezvénysátor
14.30–15.20 Zsebsün együttes interaktív mûsora
gyermekeknek
15.30–17.30 Modern Tánccsoportok Gálamûsora
- Harmónia Táncstúdió (Nagyigmánd)
- Jászai Mari Színház, Népház Show
Formációs Táncegyüttese (Tatabánya)
- A-Force1 TSE (Gyõr)
- Tiamo Modern Tánccsoport (Bábolna)
17.30–18.30 Testvérvárosi csoportok elõadása
- Hidaskürti Nõi Éneklõcsoport
(Szlovákia)
- Sieghartskirchen-i Fúvószenekar
(Ausztria)
18.30–19.30 KERESZTES ILDIKÓ
ÉS KIRÁLY L. NORBI mûsora
20.00
Tombola sorsolás
20.30
Ne kukoricázzanak!
Táncoljanak hajnalig!
zene: a 30 éves Elektron Band

Borsátor (CBA üzlet mellett)
17.00 órától Borkóstolás a Bábolnai Borbarátok
Egyesülete szervezésében
17.30–18.30 Fláre Beás cigányegyüttes mûsora
és tánctanítás
20.00–24.00 ,,Nóta van a magyar borban’’ –
Baranyai István és zenekara

Bábolnai Általános Iskola udvara
(kézilabdapálya)
17.30

Autó- , repülõ- , helikopter modell
bemutató

A fesztivál ideje alatt kirakodóvásár és sok játék várja az érdeklõdõket.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
INFORMÁCIÓ: tel.: 20/430-07-03 – www.babolna.hu
www.btv.hu
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Bábolnán,
a Széchenyi ltp-en
felújított, 78 m2-es
3 szobás, klímás lakás
ELADÓ
(rolós, szúnyoghálós
mûanyag nyílászárók,
gáz központi fûtés,
Romantik alumínium
radiátorok,
új egyedi konyhabútor,
tûzhely, szagelszívó,
mosogatógép, stb.)
Érdeklõdni:

20/929-3228-as

telefonszámon lehet.

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.

34/222-797

VILÁGÍTSUNK OLCSÓBBAN!
Legutóbb otthonunk legnagyobb energiafalóiról, a háztartási gépekrõl olvashattak jó tanácsokat. Ugyanakkor a hûtõgép,
mosógép használata mellett a világításra is komoly összeget
fordítunk, ami megközelítõleg a havi villanyszámlánk 12-15%át teszi ki. Pedig itt is lehet spórolni, hiszen ma már egyre modernebb és takarékosabb izzók állnak rendelkezésünkre a
kompakt fénycsövektõl kezdve az egyre népszerûbb LED világításig. Bár ezeknek a modern eszközöknek a beszerzési ára
meglehetõsen magas, mégis mintegy 80%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és tízszer akkora az élettartamuk, mint a hagyományos villanykörtének. Így már megéri a beruházás, hiszen ezek használatával ezreket takaríthatunk meg havi villanyszámlánkból.
Nem kell azonban rohanni és minden villanykörténket azonnal lecserélni. Azokon a helyeken, ahol csak ritkán, rövid idõre
kapcsoljuk fel a világítást, ott nyugodtan megtarthatjuk a hagyományos villanykörtét. Napi egy-két óra használati idõ azon16
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ban már indokolhatja a hagyományos izzó energiatakarékosra
történõ cseréjét.
Ugyanakkor fontos azt is figyelembe vennünk, hogy a hagyományos izzókkal szemben egy kompakt fénycsõ gyakori
fel- és lekapcsolása megrövidítheti annak élettartamát. A gyártók a megadott élettartamot így az alkalmankénti minimum negyedórás bekapcsolás esetén szavatolják.
A kompakt fénycsõvel szemben a LED világítás elõnye pont
a gyakori fel- és lekapcsolást jól tûrõ képesség, a kiemelkedõen magas élettartam és a rendkívül alacsony fogyasztás. Jelenleg a magas beruházási költsége miatt még nem elég népszerû, hiszen egy modern, nagyteljesítményû LED fényforrás
akár 4-6 ezer forintba is kerülhet. Széleskörû felhasználási területe és kedvezõ tulajdonságai miatt azonban várhatóan a jövõben igen kedvelt és elterjedt fényforrás válik majd belõle.
Célszerû tehát átgondolni, hogy milyen helyiségben milyen
világításra van szükségünk, és ennek megfelelõen választani a
hagyományos izzók, kompakt fénycsövek vagy éppen a LED
világítás közül.
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PROTESTÁNS TEMPLOM

MINÕSÉGI TÛZIFA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ

BÁBOLNA

SZEPTEMBER 11. –
SZEPTEMBER 18. –
SZEPTEMBER 25. –
OKTÓBER 2.
–
OKTÓBER 9.
–
OKTÓBER 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 református lelkész
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266
sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok:
dr. Farkas Roland, dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési idõpontokat 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
SZEPTEMBER 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 osgyanlaci@t-online.hu

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

Szentmisék rendje

Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna
2011. SZEPTEMBER
4-én vasárnap
Évközi 23. vasárnap
11-én vasárnap
Évközi 24. vasárnap
18-án vasárnap
Évközi 25. vasárnap
25-én vasárnap
Évközi 26. vasárnap

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
– Fuvarozás 1,7 t-ig
Elérhetõségek:

PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821
Nemhiába telepített a helyi horgászegyesület vezetése kapitális halakat az Ölbõi-tóba. Akik a sport
öröméért pecáznak, azoknak nagy
élményt jelent egyegy óriásira megnõtt egyed horogra akasztása. A képünkön látható
méretes, 15 kg-os ponty a fotó elkészítése után visszakerült élõhelyére, hogy mások is örömüket lelhessék benne.

10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
Kántor: Bartal Éva Tímea 20/314-5991
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott honlapok: www.katolikus egyhaz.hu; www.gyor.egyhazmegye.hu;
www.communio.hu/hitvallas; www.katolikus.hu; www.ujember.katolikus.hu;
www.magyarkurir.hu; www.hitvallas.hu
Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

www.btv.hu
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HORGÁSZVERSENY

KEVÉS RÉSZTVEVÕ, SZÉP FOGÁSOK

Nemzeti ünnepünkhöz nemcsak az
új kenyér megszentelése, hanem a hagyományos bábolnai horgászverseny
is szervesen hozzátartozik. Ezúttal csak
az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület tagjai vehettek részt a versenyen.
Ahhoz, hogy a huszonnyolc nevezõ a
rendezvény után is elégedett lehessen,
az egyesület 8 mázsa pontyot és
ugyanennyi amurt telepített a tóba.

Szeptember végén, október elején
újabb haltelepítés várható.
Sajnos egyre fogy azon horgászok
száma, akik versenyszerûen is szívesen
megmérettetik magukat, pedig a tóban
kapitális méretû egyedek is úszkálnak,
így akár egyetlen kapással is versenyt
lehet nyerni. Természetesen ez nem így
történt, bár a helyezettek mindegyike
dicsekedhetett egy-egy szép példány-

BÁBOLNAI FÓRUM
nyal, jellemzõen több halból állt össze a
nyertesek eredménye.
Az egyesület vezetõsége az elsõ öt
helyezettet jutalmazta. Elsõ helyen Kovács Lajos végzett 15 kg-os fogással,
Sáhó Lajos volt a második 5,18 kg-mal,
a harmadik helyezett Czanek János lett,
õ 5,12 kg halat fogott, a negyedik helyet Pirik Benedek szerezte meg 4,93
kg-os teljesítménnyel, az ötödik pedig
Horváth András lett 4,74 kg-mal.
A horgászegyesület azt tervezi, hogy
szeptemberben újabb versenyt rendeznek, sõt, szeretnének az ifjúsági korosztály számára külön megmérettetést
szervezni.

Elsõ helyen Kovács Lajos végzett

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

KIHAGYOTT FELNÕTT HELYZETEK – AZ IFIK SZÉPÍTETTEK
Elkezdõdött a fociidény, labdarúgóink augusztus 21-én
Etén vendégszerepeltek. Amint azt a szurkolók észrevehették, komoly változás következett be a csapat vezetésében:
Ollé István helyett nyártól Csongrádi Péter, az ificsapat volt
edzõje irányítja a felnõtt együttest. A tavalyi ifista játékosok
közül ketten már az elsõ csapat kezdõ emberei. Úgy tûnik,
Greiner Márton és Lengyel Dániel bizonyították érettségüket. Annál is inkább, mivel Danira különös felelõsség hárult,
hiszen középhátvédként Pint Tamást kellett helyettesíteni,
amit remekül meg is oldott. Marci is megállta helyét a pálya
jobb oldalán. Újonnan igazolt játékosunk, a Csémrõl érkezett Csöre Péter ezúttal halványabban muzsikált, de jól beilleszkedett a társaságba. Az elsõ találkozón kilencen hiányoztak a csapatból, de Csongrádi Péter szerint így is gyõzhettünk volna. Egy meg nem ítélt tizenegyes és egy gólvonalon túlról visszapattanó labda volt a játékvezetõ két nagy
tévedése, mely gól nélküli döntetlent eredményezett.
Az ificsapat immár korábbi meghatározó játékosait nélkülözve állt ki Ete ellen. Itt is új edzõt üdvözölhetünk Zsidi József személyében, aki komoly feladat elé néz: fiatalokat beépítve a serdülõk közé új csapatot kell építenie, hogy helyt
tudjanak állni az egyre erõsödõ mezõnyben. Ete SE – Bábolna SE 0 : 0 (ifi 3 : 1).
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Elsõ hazai mérkõzésen a második fordulóban a szomszédvár Bana együttesét fogadták legényeink. A szokásos
pesztizsharcot ezúttal az ellenfél bírta jobban. Pedig bíztatóan indult a meccs, hiszen Szabó Richárd már a tizenkilencedik percben bevette a banai kaput. Sajnos hat perc múlva jött a válasz, egyenlített az ellenfél. Újabb négy perc elteltével már Bana vezetett, aztán a félidõ utolsó utáni percében tizenegyeshez jutottunk. Kalamár Lajos hibázott, pedig
döntõ fontosságú lehetett volna ez a gól. A második félidõben több ordító gólhelyzetet hagytak ki focistáink, miközben már-már görcsösen akarták az egyenlítést. A banai-ak
oroszlánként védték kapujukat, és játékosaink hiába próbálták meg minden erejüket bevetni, a két szomszédvár találkozóját ezúttal Bana nyerte.
Az ificsapat immár a jobbik arcát mutatta, de csak az elsõ félidõben. Háromgólos vezetéssel vágtak a második játékrészbe, amikor mintha elfelejtettek volna focizni. Hagyták, hogy az ellenfél birtokolja a labdát, figyelmetlenül és
eredménytelenül játszottak. A meccs végén a cseréknek
köszönhetõen sikerült még egy gólt rúgni, így magabiztosan múlták felül ellenfelüket. Bábolna SE – Bana Kinizsi SK
1 : 2 (ifi 4 : 0).
Hantos Péter

BÁBOLNAI FÓRUM
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FÉNYESEN CSILLOGÓ BRONZÉRMEK

2011. augusztus-szeptember

KÉZILABDA

NYÁRI SIKEREK –
FOLYTATJÁK!
Kézilabdás lányaink, miután nem
sikerült a bravúr az NB II-ben, Szántó Zita edzõ vezetésével a megyei
bajnokságban folytatják. A folytatás
elõtt azonban két sikeres szereplésükrõl számolhatunk be, melyek a
nyár folyamán történtek.

Greiner Márton csapatkapitány a bronzserleggel

Amint azt elõzõ lapszámunkban hírül adtuk, az ifjúsági labdarúgócsapat
(U19) rég nem látott szép eredménynyel zárta a bajnokságot: bronzérmet
szerzett. Abban a cikkben helytelenül
jelent meg, hogy bábolnai labdarúgók
évtizedekkel ezelõtt könyvelhettek el
hasonló sikert. Mint tudjuk, a felnõtt
csapat is eltöltött egy szezont az NB IIIban, nyilván ehhez meg kellett nyerni a
bajnokságot. Az ifjúsági gárda is többször volt dobogós az elmúlt tíz évben,
ezért elnézést az elõdöktõl.
A bajnoki harmadik hely méltó megünneplésére július 27-én önkormány-

zatunk és a sportegyesület vezetése a
polgármesteri hivatal dísztermébe invitálta az U19-es csapat tagjait. Az ünnepélyes találkozón részt vett dr. Horváth
Klára polgármester és Popovics
György a megyei közgyûlés elnöke is.
Az egyesület vezetõinek dicsérõ és
bíztató köszöntõi után Nagy Lajos a
BSE elnöke minden játékosnak átadta
a bronzérmeket, a csapatkapitánynak
pedig a fényesen csillogó kupát. A fiúk
Csongrádi Péter edzõt is búcsúztatták,
aki õsztõl már a felnõtt csapat munkáját irányítja.
HP

TEKE

LEGÉNYEINK BIZONYÍTOTTAK
Legutóbbi híradásunk óta nem csupán sok idõ telt el, de a tekecsapat
sorsa is jó irányban alakult. A kezdeti
bizonytalanság, miszerint kiesõ helyen
végzett együttesünk folytathatja-e NB
I-es szereplését, bizonyossággá vált.
Az országos szövetség úgy döntött,
bõvítik a résztvevõk számát, de a
bennmaradáshoz osztályozó mérkõzéseket kell játszani.
A sorsolás alapján tekéseink az NB II
délnyugati csoportjának második helyezettjével játszhattak. Az elsõ mérkõzésre Bábolnán került sor. Számunkra
nem túl rózsásan kezdõdött a találkozó, de a folytatásban remekeltek a fiúk.
Bár Skuba István szakosztályvezetõ
nem volt teljesen elégedett az 5,5 : 2,5ös eredménnyel, csapatunk bizakodva
várhatta a visszavágót.

A szentgotthárdi mérkõzésen aztán
bizonyították tekéseink, hogy NB I-es
szinten versenyeznek. Határozott dobásokkal, stabilan hozták a meccset
6 : 2 arányban. Így mindkét osztályozót megnyerve továbbra is NB I-es
csapatként folytathatják szereplésüket.
Lapunk munkatársai nevében õszintén
gratulálok a kimagasló teljesítményhez!
MÉRKÕZÉSEK:
Bábolna SE – Mosonmagyaróvári
TE: szeptember 10. 14 óra (Bábolna)
Elekthermax SE – Bábolna SE:
szeptember 17. 13 óra (Pápa)
Bábolna SE – Soproni Sörgurítók:
szeptember 24. 14 óra (Bábolna)
Zalaegerszegi TK II. – Bábolna SE:
október 1. 15 óra (Zalaegerszeg)

A lányok gondoltak egyet, és amúgy
szórakozásból, különösebb célkitûzés
nélkül beneveztek egy strandkézilabda
tornára a Balatonnál Vonyarcvashegyen. A július 2-án és 3-án megrendezett nemzetközi versenyen 8 nõi és 12
férfi csapat szerepelt, és a Fehér Mária
– magyar válogatott strandkézis – által
vezényelt bábolnai együttes legnagyobb meglepetésre a második helyet
szerezte meg úgy, hogy a döntõben
kishíján megverték ellenfelüket. A torna legjobb játékosa Fehér Mária, a
mieink játékos-edzõje lett.
Ezen felbuzdulva kéziseink indultak
egy gyõri tornán, melyet július 9-10-én
rendeztek. Itt a balatoninál erõsebb
mezõnnyel találták szembe magukat,
magasabb szintû játék folyt, és 10 csapat közül a 8. helyet sikerült megszerezniük.
Augusztus 2-tõl már a bábolnai
sportcsarnokban találhattuk az együttest, ahol heti három edzéssel megkezdték felkészülésüket a bajnoki szezonra. A 20 fõs keretet Szántó Zita
edzõ elsõsorban erõnléti edzésekkel
kezdte formába hozni. A tréner bíztatónak találja a játékosok munkáját, erõnléti fejlõdését, és a hónap végén már
technikai és taktikai munkára helyezik
a hangsúlyt. Sajnos a keretbõl mindössze 9 a felnõtt korú játékos, a többiek az ifjúsági csapathoz tartoznának.
Azonban a megyében nincs ifjúsági
bajnokság, így õk is a felnõtt keretben
játszanak. A fiatalok az edzõ szerint tehetségesek, és fel tudják majd venni a
versenyt a felnõtt játékosokkal.
A bajnokság sorsolását még nem
tudjuk közzé tenni, annyi azonban biztos, hogy szeptember harmadik hétvégéjén lesz az elsõ forduló.
www.btv.hu
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III. NYERGES BÉLA
EMLÉKVERSENY
Csapat és egyéni
tekeverseny
Bábolna,
2011. október 5-9.
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SPORTOS NYÁRBÚCSÚZTATÓ
Benépesült a BSE sporttelepe augusztus utolsó hétvégéjén. Gyermekeket, szülõket, fiatalokat, idõseket invitált a mûfüves pályára és környékére
Szilágyi Ágnes szervezõ egy vidám, kortalan sportos délutánra. A programok lebonyolítását a kitûnõ idõjárás is segítette, és résztvevõkben sem volt
hiány.

A versenyre 4 fõs csapatok és
egyéni versenyzõk nevezhetnek.
Versenyszámok:
I. kategória:
Nõi igazolt versenyzõk csapat- és
egyéni versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
II. kategória:
Nõi amatõr versenyzõk csapat- és
egyéni versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
III. kategória:
Férfi igazolt versenyzõk csapat- és
egyéni versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
IV. kategória:
Férfi amatõr versenyzõk csapat- és
egyéni versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
Amatõr kategóriában csak az a versenyzõ indulhat, aki a 2010/2011es bajnoki szezonban NB-s bajnokságban nem szerepelt játékosként!
Nevezési határidõ:
2011. szeptember 25.
Nevezni, idõpontot egyeztetni
az alábbi lehetõségek
valamelyikén lehet:
email: lotti6405@gmail.com
tel: 06 20 261 96 61
Nevezéskor kérjük feltüntetni
a pontos kategóriát!
A nevezési díjat
a verseny helyszínén
a versenybizottságnál kell befizetni.
Nevezési díj: 1200 Ft/fõ

Elsõ felvonásként szülõk fociztak
gyerekek ellen nagy lelkesedéssel,
közben pedig a nõi kézilabda csapat a
felnõtt labdarúgókkal vívott „vérre menõ” kézimeccset. Aztán a felnõtt és ifjúsági focisták, valamint a tekések rúgták a bõrt jól megizzasztva egymást. A
gyerekeknek kitûnõ mulatságul szolgált a csokis-lekváros fánkevõ verseny.
A tavalyihoz hasonlóan a résztvevõk
ezúttal is tisztelegtek a régmúlt labdarúgói elõtt. Emléklapot és plakettet kapott az egykori csapatból Lukovics József, aki már 90 éves is elmúlt, Németh
János, Szakács Ferenc, Takács Ferenc, Szeder József, Szûcs György és
Tóth Lajos – az utóbbi kettõ személyesen nem tudott megjelenni. A kisbéri
mazsorettek szívesen tettek eleget a

meghívásnak és látványos mûsorral
kedveskedtek a hálás közönségnek.
Szerencsére teljes családok is szép
számmal kilátogattak a sportdélutánra,
õk játékos ügyességi versenyekben
mérhették össze tudásukat, majd kötélhúzásban dönthették el, ki a legerõsebb, aztán jól megdobálhatták egymást vizes lufikkal. Levezetésképpen
zenés tornával tehették teljessé e mozgalmas napot.
Közben megérkezett a meglepetésnek szánt mozgó fagylaltos, akinek hûsítõ-üdítõ édessége a legjobbkor jött.
A programok közt ügyes kezek
„tetkókat” festettek a gyerekek karjára,
lehetett jógázni, végül pedig mindenkit
várt a jóízû marhapörkölt.
Hantos Péter

Szilágyi Ágnes szervezésében augusztus 10-én 40 fõ – elsõsorban gyermekek
és szüleik – ingyen tekinthették meg a Magyarország – Izland barátságos válogatott labdarúgó mérkõzést a Puskás Ferenc Stadionban. A bábolnai nézõknek
nagy élményben volt részük, hiszen válogatottunk gyõzelmet aratott, de sokan
közülük még sosem jártak hazánk legnagyobb stadionjában. Ezért köszönetüket
fejezik ki a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az ingyenes jegyekért, valamint a
Tempolux Kft-nek a térítésmentes és kényelmes utazásért.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ: a BTV ügyvezetõje / Fõszerkesztõ és fotók: Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai: Bakos Mónika, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztõsége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu
Nyomda: Misztótfalusi Kft. Bábolna
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