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SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN
Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka
a VI. sonkafesztiválon

A sonka házias, ízletes, alkalmas
vendégváró csemege a váratlan látogatásokkor is, húsvétkor pedig kihagyhatatlan az ünnepi terítékbõl. A
hétvégi VI. Bábolnai Sonkafesztiválon
megkérdezett látogatóknak legalábbis
ez volt a véleménye a magyar gasztronómia tipikus vidéki ízérõl, amit csak a
sonka és zsírosabb változata, a szalonna adhat.
A hatodik fesztivált rendezõ Magyar
Sonkalovagrend már szombaton
megkezdte a füstölt ízek mustráját,
szombat reggeltõl több standon árulták, vasárnap pedig már hagyomá-

nyos megmérettetésre szánták a benevezett füstölt-disznós, mesterien pácolt és érlelt étkeket: egész és darabolt
sonkát, szalámit és különleges húskészítményeket, amit
szakmai zsûri, a gasztronómia tudói bíráltak egy egész
délelõttön át. A Lovaspálya melletti területen felállított
színpadon a két nap során egymást váltották a családokat
megszólító szórakoztató programok, a helyi mûvészeti
csoportok mellett vendégmûvészek is szórakoztattak,
ugyanitt a kirakodóvásárban kézmûvesek árulták portékáikat. A fesztiválnyitás április elsején Rákóczi Ferenc ismert
mûsorvezetõvel vette kezdetét, aki nem kímélte a közönséget áprilisi tréfáival. Ekkor vonultak fel a fesztiválplaccon
a sonkalovagrendek is, majd kezdetét vette az ízek versenye.
Idén kevesebb kiállító kínálta a füstölt csemegéket, de
így is legalább ezer egész sonka talál itt fogyasztójára,
tudtuk meg Debreceni Tibortól, a fesztivál ötletgazdájától,
a helyi Bábolna-Hús képviseletében, aki az ez évben elnyert díjak közt cégének tudhatja az aranyat a darabolt
sonkák versenyében. Mikosevity Tibor még ennél is büszkébb lehet, hiszen Õ vihette haza a gyõztes címet ízletes
egész sonkájával, megelõzve a Stelcz és Fia Kft. ugyan2
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csak büszkeségre okot adó remekmûvét. A szakmai zsûri
valamennyi tagja a gasztronómiában jártas szakember
volt, egyöntetû véleményük szerint a magyar lakosság
nem igazán tudja megfizetni a minõségi füstölt termék
árát, emiatt van, hogy inkább a kétes eredetû, vizezett,
ámbár olcsóbb, fóliázott vagy kötözött húsféléket választja. Ez a fesztivál évrõl évre a minõségi sonka mellett teszi
le voksát, itt, csak kifogástalan sonkaféléket, szalámit és
vadból készült specialitásokat kóstolhattak és vásárolhattak a környékbõl és az ország messzebbi pontjairól egyaránt érkezett látogatók. A fesztivál immár hatodik alkalommal bizonyította: Bábolna sonkája igazi büszkeség.
A sonkák versenyében kiemelkedõ helyi eredmények is születtek:
Egész sonka mezõnyében: 1. Mikosevity Tibor; 2.
Stelcz és Fia kft.; 3. Bábolna-Hús
Különdíjas lett: Gyulai Hentesek Hagyományõrzõ
Egyesülete, díjukat Petõ István, az MNGSZ tiszteletbéli elnöke ajánlotta
Darabolt sonka kategóriában: 1. Bábolna-Hús; 2.
Kecskés János; 3. Kecskés János
Különdíjas sonkák kategóriában: 1. Pécsváradi
Agrover Kft. IKR utalványban részesült; 2. Stelcz és Fia
Kft., díjuk az MNGSZ Tatai Régiója felajánlásával
Mangalica sonka: 1. Pápai Hús 1913 kft.; 2. Mikosevity
Tibor; 3. Bábolna-Hús
A legszebb standok helyezettjei: 1. Szilágyi Sándor; 2.
Szegediék ínyencségei; 3. Bábolna-Hús
Szalámik versenyében: 1. Gulyás János; 2. Lampek
Hús kft.; 3. Mikosevity Tibor; 4. Különdíjas lett: Stelcz és
Fia kft. az MNGSZ Tatai Régió jóvoltából
Képgaléria: www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

2012. április

Ö NKORMÁNYZATI
A két ülés közti eseményeket és a
bizottságok döntéseit áttekintõ napirendi ponttal kezdte meg ülését a
bábolnai grémium március 29-én.
A pénzügyi és a szociális és oktatási bizottság egyaránt foglalkozott a
Százszorszép Óvoda létszámhelyzetével, létszámadataival, annak érdekében, hogy a gazdaságos mûködtetésre törekedve kihasznált legyen mind az
öt óvodai csoport. A témára az áprilisi
beiratkozások után ismét visszatérnek
a város döntéshozói.
Foglalkoztak az új mûfüves pálya
építésével kapcsolatos pályázati lehetõséggel is, hosszas vita után a már
meglévõ pályára és a szûkös gazdálkodásra hivatkozva a pályaépítést nem
támogatták a képviselõk.
Sokak véleményét kiváltó kérdés a
Wesselényi utca forgalomlassításával
kapcsolatos téma. Írásban kérték az
utca lakosai a fekvõrendõrök visszaállítását, a testület azonban úgy vélte, erre nincs szükség, hiszen elegendõ
tábla lassítja a forgalmat és szabályozza a közlekedést. A probléma hatására az önkormányzat felülvizsgálja és
egységessé teszi a település teljes területén a jelzõtáblákat a jövõben, és
esetenként eltávolítja az egymásnak
ellentmondó közlekedési táblákat.
Több fórumon nyilvánossá teszi az önkormányzat az adófizetési kötelezettségeit elmulasztó lakosok névsorát
2012. májusától, a napokban térti-

ADÓTARTOZÁSOKRÓL
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy élve a jogszabályokban biztosított lehetõséggel 2012.
május hónapban az Önkormányzat közzéteszi az adótartozással
rendelkezõ adózók nevét, címét
és az adótartozás összegét.
Bábolna Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
az Árpád köz 1/4. szám alatti
önkormányzati bérlakást
meghirdeti bérbeadásra.
Érdeklõdni
a Polgármesteri Hivatalban
Szakácsné Nagy Renáta
építésügyi elõadónál lehet.
Tel.: 34/568-005

HÍRADÓ

vevényes felszólító levelet is küldenek
azoknak az adósoknak, akik nem tettek határidõre eleget a befizetésnek.
Az adóhátralékosok listájának közzétételét az adókról szóló törvény teszi lehetõvé.
A képviselõk megállapították az óvoda és az iskola intézményekben a felnõtt étkezés térítési díjait, ezután hatályon kívül helyezték az építési telkek
beépítési kötelezettségére vonatkozó
rendeletet. A közbeszerzési terv kapcsán úgy határoztak, hogy nem terveznek közbeszerzést ebben az esztendõben.
A város képviselõi elfogadták a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi
Társulás, valamint a Bábolnai Gyermekönkormányzat beszámolóját.
Vita után egységes döntés született
a Termelj otthon! mozgalom gyakorlati
megvalósításáról is. A döntés értelmében azok a kérelmezõk, akik a múlt évben segélyben részesültek és jelentkeztek a mozgalomra, biztosan megkapják a burgonyát, borsót, babot, sárga és fehérrépát tartalmazó vetõmagcsomagot, amit a Floragro üzletben
vehetnek át, amennyiben a polgármesteri hivatal értesítõjével igazolják a
jogosultságot. Az egyéb igénylõk esetében jövedelemigazolással kaphatnak vetõmagcsomagot azok a családok, ahol az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg a 80 ezer forintot.
Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke kezdeményezte egy korábbi, õszi testületi ülés alkalmával a Bábolna tantárgy bevezetését az általános iskolában. A helytörténeti tantárgy
oktatását egyöntetûen támogatta a
testület a helyi identitás erõsítése érdekében. A diákok minden évfolyamon
ismerkednek majd lakóhelyük, Bábolna településsel, életével, történetével,
intézményeivel és utcaneveivel.
Kiírták a szeptember 7-8-ára tervezett, a gazdanapokkal összekapcsolt
városi rendezvényünk, a Kukoricafesz-

tivál étkeztetésével kapcsolatos pályázatot, melyrõl legközelebbi ülésükön
döntenek.
A képviselõk döntése értelmében a
komáromi Bricoll Kft. értékeli a vízi közmû törzsvagyont a testülethez benyújtott legkedvezõbb árajánlata alapján, a
társaság a feladatot 3 és fél millió
forint+ÁFA összegért vállalta. A grémium a májusi testületi ülése alkalmával
dönt a vízi közmûvek vagyonkezelésbe adásról.
Tárgyaltak a térfigyelõ-kamerarendszer további bõvítése kapcsán is,
melyhez pályázati lehetõséget is találtak, a részvételt a biztonság megõrzése és fokozása érdekében támogatja a
városvezetés. Az államosítási folyamatok miatt önkormányzati tûzoltó-parancsnoksággá alakul át a Csermák
Hugó Önkéntes Tûzoltóság, másrészt
támogatták a Vértes Volán táblakihelyezésre vonatkozó kérelmét, ugyanis
a buszmegállók informatikai rendszerének fejlesztésére pályázik a Vértes
Volán. Ennek sikeresség esetén Bábolnára is kerül majd információs tábla.
A képviselõ-testület egyhangúlag
szavazott, hogy megindulhassanak a
Rózsaerdei lakáseladásáról szóló tárgyalások.
Zárt ajtók mögött esett szó egy helyi
lakos telekhatáron túl irányuló építkezésérõl, a testület már korábban határozott a bontásról. Az önkormányzat
korábbi döntését nem változtatta meg,
április 30-ig adott idõt az érintetteknek
a kerítés bontására, különben a hatóság intézkedik az ügyben.
A képviselõ-testület április 26-án ismét tárgyalóasztalhoz ül, hogy meghozza a várost érintõ döntéseit. Ez alkalommal lezárják majd a 2011. évi
költségvetést, és beszámolnak az önkormányzat saját tulajdonú társaságai:
a Bábolnai Gyógyfürdõ Kft., a Szennyvízkezelõ Kft., valamint a Bábolnai Televízió.

TÁJÉKOZTATÁS

- Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2012. (II. 09.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelõen lehetõség van a lakosság számára az Önkormányzati rendeletek elõzetes véleményezésére.
Az Önkormányzat honlapján az Önkormányzat link megnyitásával be lehet
lépni a Dokumentumtárba, ahol a Vélemények fül megnyitása után kerülhet
sor az aktuális rendelet tervezetek megtekintésére. Amennyiben bárki az olvasottakról véleményt szeretne nyilvánítani megteheti a velemeny@babolna.hu e-mailre küldött üzenettel. Kérjük, hogy véleményének elküldése elõtt
mindenki olvassa el a 7/2012.(II.09.) sz. rendeletet.
www.btv.hu
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MÁRCIUS 15.

VÁROSUNKBAN

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL

JÁTÉKOSAN A SZABADSÁGHARCRÓL

A legkisebbek is kivették részüket a tiszteletadásból az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapjára. Az
óvodások játékos formában ismerkedtek a magyar történelem eme fontos eseményével. A nemzeti ünnepre dalokat
és verseket tanultak, megismerkedtek nemzeti imádságunkkal, és a szabadságharc költõjének forradalmi versével.
A csöppségek kokárdájukat büszkén viselve ellátogattak
a Hõsi Kapuhoz, ahová kitûzték kézzel készített zászlóikat,
majd számos érdekességet és látnivalót tartogatott számukra a Ménesbirtokon nyílt állandó kiállítás. Az óvodapedagógusoktól megtudtuk, igazi ráhangolódó idõtöltés volt
a csákókészítés. Vagyis már idejekorán megalapozzák azt
a magyarságtudatot, mely aztán végigkíséri õket az iskolás
évektõl egészen felnõtt korig. A hagyományok ápolását
már itt komolyan veszik, hogy aztán iskoláskorban hitvallássá válhasson nemzeti kincseinkre és a zivataros századokat
is megélt történelmünkre való emlékezés.

VERSEKKEL, DALOKKAL EMLÉKEZTEK

A nagycsoportos óvodások is részt vettek a március 15ei iskolai ünnepségen, melynek alkalmával a mûvészeti terem nemzeti színbe öltözött. Az apróságokat és a diákokat
Tanos Lászlóné igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a forradalmi eseményeket versekkel, dalokkal és formációs zenei betétekkel idézte fel az Anonim drámacsoport.
4
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Az 1848. március 15.-i forradalom kitörésének 164. évfordulójára emlékeztek városunkban
is az egybegyûltek a szabadidõközpontban rendezett ünnepségen .
A megemlékezésen ünnepi
beszédet mondott Czunyiné dr.
Bertalan Judit országgyûlési
képviselõ, kormánymegbízott. A
márciusi ifjak méltatásával kezdte beszédét, és leszögezte,
hogy „164 éve gyõzött a bátorság.” majd arról beszélt, hogy
mennyire helytállóak ma is a reformkor jelszavai, mint Haza és
haladás, A haza minden elõtt!”
Az emlékezésen túl a magyarság ma is idõszerû vállalásairól, feladatairól szólt. Beszédében többször idézett Széchenyi, Kossuth, Wass Albert és Ravasz László gondolataiból, melyek ma is megszívlelendõk és elõremutatóak. Ma
is feltehetjük a kérdést: mi lesz nemzetünk sorsa, mi lesz a
magyarsággal az európai népek gyûrûjében? S mi lesz határainkon túl élõ honfitársainkkal? Ezekre a kérdésekre kell
megkeresnünk a választ. Széchenyi már a XIX. században
így figyelmeztetett: ,,Ne keressétek a határainkon kívül a
magyarság javát és hírét. Magatokban keressétek a valódi
kincseket, mert ott vannak.”
Majd Ravasz László gondolataival zárta beszédét a képviselõ asszony: ,,Minden nemzet csak addig él a Földön,
amíg feladata van. Találja meg a magyar önmagát és megtalálta, megmentette jövendõjét.”
Ezt követõen az Anonim drámacsoport idézte fel
1848/49. eseményeit Nemzeti lobogónk címû mûsorával.
Majd a Cseperedõk táncszínházi elõadása állított történelmi
pillanatképeket a színpadra.
A Régi temetõben, a Hõsi kapunál, illetve a Bábolnai csata emlékmûvénél helyezték el az emlékezés virágait Bábolna Város Önkormányzata, a Ménesbirtok, az IKR Zrt. és a
pártok, társadalmi szervezetek képviselõi az ünnepségsorozat zárásaként.
Veresné Szkocsek Mária
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TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK TISZTASÁGÁÉRT!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tavalyi évhez hasonlóan idén is megszervezi a Föld Napja alkalmából országos szemétgyûjtõ akcióját. A társaság
egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi években
sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális
hulladékának megfelelõ mennyiségû szemetet gyûjt össze az általa üzemeltetett utak mellõl. Ebben a küzdelemben szeretne a cég szemléletváltozást elérni.
2012. április 23-án (hétfõn) 8-14 óra között Bábolna Város Önkormányzata
várja mindazokat a környezetükért tenni akaró embereket, akiknek fontos,
hogy lakókörnyezetünk tisztább legyen. Gyülekezõ reggel 8 órakor az egészségügyi központ parkolójában. A Magyar Közút Zrt. minden résztvevõ számára térítésmentesen biztosítja a kesztyût, láthatósági mellényt és a szemétgyûjtõ zsákokat.
Kérjük, hogy a fenti napon saját lakókörnyezetük érdekében vegyenek
részt a szemétgyûjtési akcióban.
Köszönjük segítségüket.
Tisztelettel: dr. Horváth Klára polgármester

RONGÁLÓK
A VÁROSBAN

ISMÉT KIGYULLADT EGY HULLADÉKGYÛJTÕ

Jelentõs anyagi károkat
okozott a március 4-én vasárnap délelõtt történt tûzeset. A bábolnai könyvtár
mellett kapott lángra, és végül teljesen leégett a szelektív hulladékgyûjtõ sziget.
Az esethez a bábolnai,
majd az ácsi önkéntes tûzoltók is kivonultak. A felszabadult hõ hatására a szomszédos könyvtár épületének
külsõ vakolata és a nyílászáró is tönkrement, a tûztõl három méterre egy gázcsõ is húzódott, azonban
még a komolyabb veszély elõtt sikerült megfékezni a felcsapó lángokat.
Vizsgálják a takarékszövetkezet kamerájának felvételét, amelyek rögzítették
az arra közlekedõket. Bábolnán a közelmúltban már történt egy eset, amikor
szintén hulladékgyûjtõ edényzet égett, akkor információink szerint fiatalkorú
gyújtogatókat tettek felelõssé. A tûzoltóktól kapott információk alapján a tûz a
papírhulladék-gyûjtõ edényben keletkezett. Az ügyben rendõrségi eljárás is indul.

MEGVÁSÁROLHATÓ AZ ALAPTÖRVÉNY DÍSZPÉLDÁNYA
Magyarország Alaptörvénye (korábban alkotmánya) a magyar jogi hierarchiában a legfelsõbb jogszabály, amely idén január 1-jén lépett hatályba. Az
Országgyûlés az Alaptörvényben szabályozza Magyarország jogrendjét, az
állampolgárok alapvetõ jogait és kötelezettségeit, meghatározza az államszervezetre vonatkozó alapvetõ szabályokat. Mivel az Alkotmány az állam
legmagasabb szintû törvénye, egyetlen más jogszabály sem lehet ellentétes
vele, e felett az Alkotmánybíróság õrködik.
Szeptembertõl ingyenesen igényelhetõ az a példány, mely a Magyar Közlöny különszámaként jelent meg, a díszpéldány nemrég érkezett meg városunkba, mely megtekinthetõ és tízezer forintos áron megrendelhetõ a polgármesteri hivatal bejáratánál található Alaptörvény Asztalánál.

Sajnálatos módon településünket
sem kímélik a rongálók, ennek jeleit a
kereskedõ udvar területén állandó jelleggel tapasztalhatják a vállalkozók és
a lakosok egyaránt. Az egyik tulajdonos arról panaszkodott, hogy azért kell
évek óta nagy kiadások árán javítgatnia épületének fa alapanyagú homlokzatát, mert azt rendszeresen megrongálják. Az ismeretlen rombolók azonban nem tétlenkednek, hiába a tulajdonos próbálkozásai, a probléma viszszatérõ. Ráadásul a környék összképét nagyban rontja a halomban eldobált
cigarettacsikk is. A visszatérõ rongálások elkerülése érdekében a város pályázati úton tervezi a kereskedõ udvarban és a település más pontjain is a folyamatos megfigyelést a kamerarendszer bõvítésével. A város környezetének képe Bábolna valamennyi lakójának felelõssége, a tisztaság közös érdek.

LABORATÓRIUM

BÁBOLNA KARDIREX EÜ. KÖZPONT
Rendelési idõ:
Kedd
7.00– 9.00
lelet kiadás:
12:00–13:00
Szerda
7.00– 9.00
lelet kiadás:
12:00–13:00
Vérvétel: 7.00–8.20
Terheléses vércukor vizsgálat
csak keddi napokon 7.00 órakor.
Lelet kiadás
12.00–13.00 a recepción.
www.btv.hu
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LOVAS VILÁG ÉLNI SZERETNE

ELÕREMOZDÍTJA AZ ÁGAZATOT A NEMZETI LOVAS STRATÉGIA
Február 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a kormány a Kincsem
Nemzeti Lovas Programot. A magyar lovaságazat hanyatlásának megállítását, a lóhasználat és a lovas tevékenység feltételeinek javítását célul tûzõ
program elkészítése Horváth László miniszterelnöki megbízott nevéhez kötõdik, a program egyik fõvédnöke pedig Lezsák Sándor, az Országgyûlés
alelnöke, aki Horváth László mellett személyesen is tiszteletét tette a bábolnai lovasiskolában március 22-én.

Lezsák Sándort és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízottat
Pelczéder Zoltán igazgató fogadta

Pelczéder Zoltán iskolaigazgató az
Ópusztaszeren megrendezendõ Nyeregszemle nagyszabású lovasrendezvény kapcsán szervezett látogatást. Vendégei elõadásaikkal azon fáradoztak, hogy diákjaik is megismerkedhessenek a lovas világot „felélesztõ” hazai programmal.
A ló tulajdonképpen egy katalizátor
lehet a magyar gazdaságban.
– A ló és a lovas ágazat és minden,
ami ehhez kapcsolható, azt sajátunknak tekinthetjük, ezt nem kell másolnunk. Említhetjük a vidékfejlesztést, a
turizmust, a környezettudatos nevelést, az egészségre nevelést, hatékony
állami gazdálkodást, minden esetben
a lóról beszélünk. Az ágazatot egyben
kell kezelnünk, a területek összefogásával gazdaságilag is fogható bevételekben, munkahelyteremtésben, tanyaprogramban bízhatunk. Lényege,
hogy nem csupán írott szabályokról
6
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beszélhetünk, hanem olyan kormányzati döntésekrõl, melyeknek van határidejük a végrehajtás szempontjából,
felelõsei vannak miniszterek és miniszteri megbízott személyében, és el kell
vele számolni. Meghatároz cselekvéseket: törvényeket kell hozni az állami
ménesekrõl, a lovasversenyzésrõl, a
szabad terephasználatról, jelentést kell
tenni a szakképzés felülvizsgálatáról,
határidõre ki kell jelölni a legfontosabb
lovas túraútvonalakat, biztosítani kell a
szabad mozgást az erdõkben a lovasok számára, meg kell oldani a finanszírozást a terápiás lovaglást érintõen
a társadalombiztosítás terhére – magyarázta a miniszterelnöki megbízott,
aki a kapcsolódó területeket is megemlítette, miután az ágazat helyzetbe
hozhatja a lóhoz köthetõ iparágakat,
melyek új munkahelyeket teremthetnek. Az egyik legfontosabb irány a
turizmus lehet.

– Célunk, hogy hazánk be és átlovagolható legyen, GPS -sel szeretnénk
rögzíteni az ajánlott fõútvonalakat, és
arra buzdítjuk a helyi közösségeket,
hogy letérve az útról a települések különbözõ idegenforgalmi attrakciókat
kínáljanak, elõsegítve a turizmus megerõsítését, miközben külön bevételekhez jutnak. Bábolna is egy fontos
megállítóhelye lehet ennek az
Eurohorst elnevezésû útvonalnak,
mely mintegy tízezer kilométernyi utat
foglal magában.
Az is elhangzott, hogy az oktatás
egy megmozgató köve lehet a programnak. Arra törekednek, hogy választható tantárggyá váljon például a
„nemzeti lovas kultúra” az általános iskolákban, mellyel vonzóvá tehetõ a ló
világa.
– Ahhoz, hogy a ló ne tûnjön el az
életünkbõl ezt a kultúrát fent kell tartani, növelni kell a lovak számát, és több
szakembert kell nevelni. Ebben lehet
szerepe Bábolnának is. Az állami ménesek szerepkörét bõvíteni kell, feladataikat pontosan meg kell határozni,
ösztönözni kell a tenyésztés- génmegõrzés mellett az önálló gazdálkodásra,
szakképzési központokká kell váljanak, és fontos szerepet kell vállalniuk a
turisztikai szolgáltatásokban. Bábolna
esetében ez kézenfekvõ – magyarázta
Horváth László, aki a program megvalósításához már elkülönített finanszírozási forrásokról is árulkodott.
– Nem kerül pénzbe azonban a felesleges bürokrácia kiiktatása, de át
kell alakítani a korábbi drága szabályzatokat, létre kell hozni a lovas és
lóbarát jogszabályi környezetet a sikeres megvalósítás érdekében.
A program létesítményfejlesztést is
tartalmaz, mely Bábolnát is érinti.
Lezsák Sándor, aki a program fõvédnökeként igen sokat tett annak érdekében, hogy a szakma szándéka találkozzon a politika befogadókészségével és támogatásával, saját bõrén, családjában tapasztalta a ló jelentõségét.
Véleménye szerint összetett rendszer
a lovas világ.
– Ausztria síparadicsom, Magyarország lovasparadicsom kell legyen –
hangoztatta a legfõbb mottót és köve-

BÁBOLNAI FÓRUM
tendõ célt a politikus tanár, aki Bábolna értékeinek jelentõségét külön hangsúlyozta. Bábolna felelõssége és lehetõsége, hogy a program vezérhajója
legyen, hiszen kevés ilyen kincses sziget van az országban, mely két évszázados múltjával, élõ lovas világával,
sokszínû adottságaival, hagyományaival, kiváló szakember-képzésével képes arra, hogy mozgósító erõ legyen
az országban, valamint a magyar gazdaságban, kultúrában, erkölcsben,
melyre nagy szüksége van az országnak. Ehhez a program készen áll, és a
megfelelõ pénzforrás is rendelkezésre
áll a megvalósításhoz, csupán az ágazat részterületeinek összefogását kell
elérni – magyarázta Lezsák Sándor,
majd válaszolt a résztvevõk kérdéseire.
Pelczéder Zoltán iskolaigazgató szerint intézménye felkészült a program
adta lehetõségekre.
– Úgy gondolom a program egy elõrelépés, a szakképzés és szakoktatás

2012. április
érdekes számunkra, remélem, hogy a
leírtak nagyon rövid határidõn belül
lendületet adnak majd a képzésnek.
Mi magunk is kompletten gondolkodunk, ezt mutatja a Kisbéren beindított, érettségit is adó szakképzésünk,
mely hasonlít a program oktatást érintõ részéhez.
– A jelenlévõ Czunyiné dr. Bertalan
Judit kormánymegbízott szerint a megye számára is fontos a lovasiskola
sorsa. Mindenféleképpen meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a
szakképzési rendszerbe úgy illeszkedjen, hogy ne csak a helyi, megyei, hanem nagyobb volumenû kifutása legyen az itt szerzett szakmának. Ez illeszkedik az állami fenntartáshoz és a
lovas programhoz egyaránt. Bábolna
régi híréhez szükség van az iskolára,
melynek kis lépésekkel helye van a
képzési rendszerben. Nem kell tartani
az állami fenntartástól sem – magyarázta Czunyiné dr. Bertalan Judit.

Horváth László miniszterelnöki megbízott és Lezsák Sándor bemutatták
a lovaskultúrát újraélesztõ Kincsem Nemzeti Lovas Programot

NYEREGSZEMLE LOVAS RENDEZVÉNY
A lovas iskola jól halad a fejlõdés útján. A szakképzés mellett a gyakorlati
képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, ezt mutatja az is, hogy diákjaik a nagyszabású ópusztaszeri Nyeregszemlén is részt vesznek május 18-20-a között.
A rendezvény legfõbb üzenete a ló szeretete és tisztelete. Miután Solymosi
Bertold fõszervezõ a tavaly õszi 800 km-es Székely-túráról számolt be, hallatta, elõadásában elõrevetítette a lovas hagyományok ápolására épülõ, családi
programokban bõvelkedõ második alkalommal megrendezendõ lovas attrakció részleteit, mely idén Európai Huszártalálkozóval is bõvül.

ELLENÕRZÉSEK
AZ ÉJSZAKÁBAN
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bûnügyi
Igazgatósága pénzügyi nyomozói
és a Fejér Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatóság pénzügyõr járõrei tavaly 12 alkalommal ellenõriztek Fejér megyei éjszakai szórakozóhelyeket. Az ellenõrzések egyik
fõ célja a szórakozóhelyek diszkó
és karaoke jellegû zeneszolgáltatásához kapcsolódóan elõforduló
szerzõi jogokkal kapcsolatos jogsértések feltárása volt.
A szerzõi jogi törvény rendelkezései szerint a zeneszámok többszörözése, másolása és azok nyilvánosságnak (például diszkó szolgáltatással) való közvetítése után jogdíjat kell fizetni. Ennek elmulasztásával a szerzõi jogdíj tulajdonosokat anyagi hátrány éri. Internetrõl letöltött zeneszámokból, illetve legálisan beszerzett mûvekbõl készített
összeállítást, úgynevezett zenemixet csak úgy használhat fel bárki,
ha a MAHASZ ezt engedélyezi és a
jogdíj megfizetését hologramos
matrica CD-re való felragasztásával
igazolja.
Az ellenõrzések eredményeként
10 alkalommal indítottak a pénzügyi nyomozók büntetõeljárást.
Több, mint ötszáz CD-t, DVD-t, valamint számítógépeket és merevlemezes adathordozókat foglaltak le.
A lefolytatott nyomozásokban százhetven rendbeli szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése bûntettet állapítottak meg a
NAV régiós nyomozói. Ez egyúttal a
sértett kiadók számát is jelenti. Az
okozott kár több mint egy millió forint. A vádemelési javaslattal befejezett büntetõeljárásokban a bíróság
minden esetben elkobozta a lefoglalt adathordozókat.
A jövõben további ellenõrzések
várhatók a szerzõi jogdíj tulajdonosok és a legálisan, jogdíjat megfizetve dolgozó zeneszolgáltatók érdekeinek védelmében.
dr. Ráskai Rita õrnagy
sajtóreferns
NAV Közép-dunántúli Regionális
Bûnügyi Igazgatósága
www.btv.hu
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SZÁMZENE TAPSSAL,
DOBBANTÁSSAL
Kevés a tehetség, napi gyakorlás és
szorgalom nélkül nehéz a zenét és a
hangszeres tudást elsajátítani, vallja
Bánfi Csaba, a zeneiskola vezetõje, aki
a március 22-ei növendékhangversenyrõl elégedetten beszélt. A repertoárban egy tapsokból és dobbantásokból álló különleges produkció is sorra
került.
A zeneiskolai növendékek most külföldi bemutatkozásra készülnek, hiszen nemrégiben meghívást kaptak
Franciaországba és Belgiumba, melynek április elején tesznek eleget.

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

www.btv.hu

ISKOLAI
BEIRATKOZÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülõket,
hogy a 2012/2013-as tanévre
a leendõ elsõ osztályosok
beíratását
2012. április 23-án és 24-én
8.00-16.00-ig tartjuk
a Bábolnai
Általános Iskolában.
A beiratkozásra az alábbi iratokat
kérjük, hozzák magukkal:
– lakcímkártya
– TAJ-kártya
– születési anyakönyvi kivonat
– óvodai szakvélemény
– 550 Ft a diákigazolvány
kiállításához
Peresztegi Gáborné
igazgató
8
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A-HA !

BENDEGÚZ
ANYANYELVI
VERSENY
2012. március 30-án került sor az
anyanyelvi verseny megyei döntõjére Tatabányán a Sárberki Általános
Iskolában. Iskolánkból 17 tanuló jutott a megyei döntõbe, ahol a következõ eredmények születtek:
3. évfolyam:
Simon Dóra 6. hely
Dibusz Luca 7. hely
4. évfolyam:
Vida Tamás 8. hely
5. évfolyam:
Osgyán Anna 3. hely
6. évfolyam:
Bognár Lilla 2. hely
7. évfolyam:
Szabó Attila 8. hely
8. évfolyam:
Kráz Barnabás 3. hely
Gratulálunk tanítványainknak az
elért eredményekhez!
Veresné Szkocsek Mária

Az Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Program
még szeptemberben meghirdetett
egy pályázati lehetõséget (A-HA
program) , hogy az iskolákban ingyenes felvilágosító elõadásokat
halljanak a felsõ tagozatos tanulók.
Mi is éltünk ezzel a pályázati lehetõséggel, így orvostanhallgatók tartották gyermekeink számára az érdekes és hasznos elõadásokat.
Nemcsak az egészségtan tantárgy (6. osztály) kapcsán kerül
szóba ez a téma, hanem a biológia
órákon (8. osztályban) is. Még is
úgy gondolom, hogy gyermekeink
számára fontos, hogy errõl többet
és szakemberek által is halljanak, illetve lehetõségük legyen megkérdezni dolgokat, információkat a
szexualitással, vagy akár az õket
érintõ problémákkal kapcsolatban.
Erre jó lehetõséget biztosítottak
ezek az elõadások.
Lányi Szilvia

MATEMATIKÁBAN BIZONYÍTOTTAK!
A Bábolnai Általános Iskola tehetséges diákjai képviselték iskolájukat a Zrínyi Ilona Országos matematikaversenyen, ahol felkészítõik büszkeségére
szép eredmények születtek. Az évfolyamonként mintegy kétszáz versenyzõt
felvonultató megmérettetésben a harmadik évfolyamos Osgyán Máté 13. helyen végzett. A 4. évfolyamosoknál elsõ lett Vida Tamás, tizedik helyen végzett Kocsis Anett, Töltõsi Máté a tizenhatodik, Bozori Péter Bendegúz pedig
a huszonnyolcadik lett.
További eredmények: 6. évfolyamosoknál: 31. hely Kelemen Kitti, 49. helyezett Szabó Netti. A 7. évfolyamon 47. lett Pillér Attila. A 8. évfolyamosok mezõnyében 50. helyezett lett Kráz Barnabás.
Gratulálunk a díjazottaknak!

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

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
Adószámunk:

19151063-1-11

Segítségüket elõre is köszönjük.
Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma
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ISKOLÁBA

20 ÉVES OVIS TALÁLKOZÓ

TANÍTÓ NÉNIK LÁTOGATTÁK MEG
NAGYCSOPORTOSAINKAT
Évek óta hagyomány már az óvoda és az iskola között,
hogy tavasszal a tanító nénik ellátogatnak az óvodába egy
bemutató órára. Ilyenkor alkalmuk nyílik megismerkedni a
majdani elsõs gyermekekkel, betekintést nyerhetnek az
óvoda délelõtti programjaiba a foglalkozásokon keresztül.
Idén a Katicás csoport kapott lehetõséget a bemutatkozásra. Mivel az ebbe a csoportba járó gyermekek többsége
már negyedik éve jár óvodába, nem okozott problémát számukra az idegen felnõttek jelenléte. Fegyelmezettek,
ugyanakkor felszabadultak, együttmûködõek voltak. A foglalkozás elsõ részében a Falánk tyúkocskáról szóló történet
mesefeldolgozását láthatták a vendég tanító nénik, amit dalokkal, versekkel, játékokkal egészítettünk ki, így ismerve
meg a mese cselekményét. A gyerekek élvezettel bújtak
bele a szereplõk bõrébe, idézték fel a történet köré szõtt dalokat, játékokat, verseket, szinte észrevétlenül adva számot
tudásukról. A délelõtt második felében a háziállatokról szóló kéthetes projekt lezárásaként a gyerekekkel a háziállatokról beszélgettünk. Úgy gondolom a tanító nénik megfelelõ képet kaphattak a gyerekek felkészültségérõl, iskolaérettségérõl. Kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy
minden tekintetben „érett” gyerekek kerüljenek ki az óvodánkból, együttmûködésünk e törekvésünk hiteles záloga.
Az iskolakezdés elõtt még számos esetben veszünk részt
közös programokban, melyek szintén segítik gyermekeinknek az óvodából iskolába történõ fokozatos átmenetet. Április 17-én beiskolázási szülõi értekezletet tartunk az április
23-24-ei iskolai beiratkozás elõtt. Májusban a leendõ elsõ
osztályos tanító nénik látogatnak az óvodába, de még
ugyanebben a hónapban bepillantanak az ovisok is az elsõsök tanítási órájába.
Szíjártóné Bojtor Katalin óvodapedagógus

ÓVODAI BEMUTATÓ FOGLALKOZÁS
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja
a tapasztalatait. Õ azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk,
mire megy a játék. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó,
eleveneszû és tevékeny ember váljék belõle.”
(Varga Domokos)
Az idézet sorait hûen igazolja az a bemutató foglalkozás,
amit az óvodában láthattunk. Hiszen az óvodás korú gyerekek legfõbb tevékenységi formája a játék.
Kati néni és csoportja segítségével a játék sokféle formájával találkozhattunk ezen a délelõttön. A körjátékok, énekes, verses játékok és drámajátékok egész tárházába nyerhettünk betekintést. A gyermekek a tevékenységekben lelkesen és vidáman vettek részt. Mi pedagógusok pedig
megtapasztalhattuk mennyi ismeretet, tudást szereztek az
itt eltöltött évek alatt, mindezt a játék segítségével.
Köszönjük Kati néninek és a gyerekeknek ezt a mindanynyiunk számára érdekes és hasznos bemutató foglalkozást.
Pillérné Fekete Andrea

Generációk találkoztak a Százszorszép Óvoda jubileumi
eseményén, képünkön az egykori Sárga csoport

Az emlékeknek nyitott kaput március 31-én a Százszorszép Óvoda, hiszen ez alkalommal az intézmény egykori
óvodásait várták vissza egy múltidézõ látogatásra. A meghitt pillanatokban igencsak bõvelkedõ eseményt Baráth
Gáborné Kati néni óvodapedagógus szervezi évrõl évre, aki
ezúttal immár huszadik alkalommal verbuválta össze régi
ovisait. Az egykori Sárga csoport mára a Méhecskés csoport nevet viseli, a névváltozás, és az eltelt idõ sem feledtette azonban az itt töltött szép éveket. Kardos Franciska kisfia is ide jár már, most õ is ugyanúgy szívja magába a tudást, mint egykoron az édesanyja is tette. - Egy altatódalt
vittem magammal az óvodából, amit azóta sem felejtettem
el. A gyerekeimnek gyakran dúdolom, énekelem, ahogy akkoriban Kati néni nekünk – magyarázta a fiatal édesanya,
aki egykori csoporttársával is itt találkozott.
Baráth Gáborné kezdeményezését egy kisiskolás vágya
keltette életre, aki azt kérte, hagy jöjjön vissza az óvoda falai közé egy látogatás alkalmára. A kérésnek Kati néni azóta
is eleget tesz, bármelyik ovisáról is legyen szó. Visszatérõ
vendégeit most is szeretettel várta. A Méhecskés csoport
apróságai mûsorral is készültek, majd elõkerültek a régi fotóalbumban õrzött emlékek. Az elmúlt húsz esztendõ fontosabb élményeit az elmaradhatatlan óvodai tea íze mellett
emlegethették a résztvevõk. A Bábolnai pékségnek, valamint Prekler Lászlónak köszönhetõen sütemény és gyümölcs is került a terített, felnõtt szemmel már igazán kicsinek tûnõ asztalkára.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a Tisztelt szülõket, hogy a 2012 / 2013. nevelési évre az

óvodai és bölcsõdei beiratkozásokat
április 11–12-én 8–14 óráig tartjuk.

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája.
Kérjük ebben az idõben jelezzék a 2013. év tavaszi idõszakában történõ felvételi igényüket is.
Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

www.btv.hu
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A két nyolcvanszoros véradó Horváth Károly és Tóth Gábor

VÉRADÓÜNNEP

„Adj vért, és ments meg három életet” hangzik a Magyar Vöröskereszt
egyik legfontosabb jelmondata. A
szervezet 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradások szervezésében. A
biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 430 ezer egység vérre van
szükség. Ehhez közel fél millió önkéntes véradományát, önzetlen segítségét
várják a rászorulók.
A bábolnai véradások szervezését
Morovicz Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Szervezetének titkára

bonyolítja le 1997 óta. Minden évben
gondoskodik arról is, hogy a Bábolnán
vért adók elismerésben részesüljenek.
A véradóünnepre március 14-én a
Bástya sörözõ különtermében került
sor, ahol a titkárasszony köszöntötte a
résztvevõket, majd Németh Ferencné
területi véradószervezõ ecsetelte a véradások jelentõségét. Természetesen
sor került olyan rendszeres véradók kitüntetésére is, akik 10 és 90 alkalom
között teljesítettek. Harmincnyolcan
vehettek át kitüntetést, köztük hetvenszer Czigány Károly, hetvenötször
Zábrádi János, nyolcvanszor Horváth

Károly és Tóth Gábor, kilencvenszer
pedig Homonnai Ferenc adott vért.
Az elismerés annál is értékesebb,
mivel az utóbbi néhány évben jelentõsen megcsappant a véradói kedv. Bábolnán például több mint a felére csökkent a létszám, ami még mindig valamivel jobb a megyei és országos átlagnál. A szervezõk igyekeznek mindent
megtenni a segítõk beszervezésében,
de sajnos a fiatal korosztály szinte egyáltalán nem hajlandó részt venni az
ilyen akciókban. Hogy mi a kiút? A vöröskeresztesek a megoldáson dolgoznak.

MARADJ KÉPBEN - A SZELLEM FRISSESSÉGÉÉRT

Ahogy azt mondani szoktuk, az Idõsek Klubjában mindig történik
valami. Az intézmény rendszeres látogatói aktív nyugdíjasok, akik fiatalokat megszégyenítõ kreativitással rendelkeznek, és szívesen
vesznek részt a nekik szervezett rendezvényeken, programokon.
Március 26-án Márkusné Major Ida, a klub dolgozója szellemi vetélkedõt szervezett a tagoknak „Maradj képben” címmel. Az agytornának is nevezhetõ játékban öt háromfõs csapat vett részt. A feladatok közt irodalmi, földrajzi, biológiai jellegû kérdések szerepeltek, de
nem hiányzott a humor, a helyzetfelismerés és kreativitás sem a vetélkedõbõl. Az így eltöltött egy óra remek hangulatban telt, a végén
a jutalom sem maradt el.
A szellemi vetélkedõ gyõztese a Békési Zoltánné, Morovicz
Józsefné, Szûcs Istvánné alkotta csapat lett.

AMIBEN SOHA SEM
CSALÓDUNK: PALACSINTA
Tej, tojás, liszt, szódavíz, olaj, só és cukor. Ezek nem hiányozhatnak egy jó palacsintából, de ezt minden jó háziaszszony tudja. Az alaptészta akkor jó, ha nem is híg, nem is
sûrû, amolyan sodószerû. A konyhai fortélyokban igencsak
jártas Idõsek Klubjában már a receptes könyv sem került
elõ, csupán a jól bevált gyakorlat alapján landolt a serpenyõben a finom csemege, melyhez ízlés szerint töltelék is
dukált. Március 7-én reggel több tálcányi kakaós és lekváros palacsinta sült ki, a nagy konyhai attrakció kedvezményezettjei lehettünk mi magunk is, és bátran kijelenthetjük,
nem csalódtunk!
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MEGHÍVÓ
Bábolna Város Polgármesteri Hivatala
és a Cseperedõk Néptánc Közhasznú
Egyesület szeretettel meghív minden
kedves érdeklõdõt
a

VII. TIPEGÕ
MEGYEI GYERMEK
NÉPTÁNCFESZTIVÁLRA
a bábolnai Szabadidõközpontba
2012. április 14-én 13 órára
A rendezvényt dr. Horváth Klára,
Bábolna város polgármestere
nyitja meg.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját a

CSEPEREDÕK
NÉPTÁNCCSOPORT
MÛSORÁRA
a bábolnai Szabadidõközpontba
2012. április 28-án 16 órára

CSONTSÛRÛSÉG
VIZSGÁLAT
a FITOHED
természetgyógyász rendelõben!
A vizsgálat ideje:
2012. április 26. 10 órától 18 óráig.
Elõzetes idõpontegyeztetés:
Fábiánné dr. Tóth Hedvig
tel.: 06305174790

Vendégünk a
Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület

Délibáb Néptánccsoportja
Muzsikál a Rojtos Együttes

A vizsgálat díja 4000 ft.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó! Talán nem veszi felesleges ismétlésnek, hogy már többedik alkalommal emlékezünk meg e lap
hasábjain a költészet napjáról és egyben József Attiláról. Az emléknap kapcsán emlékezzünk rá saját verseivel,
mások írásaival.
,,Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdõdik’’ –
írta László Zoltán.
,,József Attila akkor született meg országosan elismert költõként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életmûvet alkotott ez a mindaddig csak ,,jó költõ’’-ként számon tartott, zavarba ejtõen
sokféle hangon megszólaló - ezért gyakran félreértett –, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki egyéni szenvedéseibõl egyetemes érvényû költészetet teremtett.”

JÓZSEF ATTILA:
NE LÉGY SZELES...
Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.

ÍME, HÁT MEGLELTEM
HAZÁMAT...
Íme, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfillléres, a vashatos.
Sem a vasgyûrû, melybe vésve
a szép szó áll, hogy új világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Így éltem s voltam én hiába,
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az õsz s legszebb a tél,
annak, ki tûzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.
1937. november
12
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TALÁN ELTÛNÖK
HIRTELEN...
Talán eltûnök hirtelen,
akár az erdõben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amirõl számot kéne adnom.
Már bimbós gyermek-testemet
szem-maró füstön száritottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.
Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még tiz évet.
Dacból se fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.

Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.
1937. nov.

DRÁGA BARÁTIM...
Drága barátim, kik gondoltok még
a bolonddal
nektek irok most, innen,
a tûzhely oldala mellõl,
ahova húzódtam melegedni
s emlékezni reátok.
Mert hiszen összevegyült
a novemberi est hidegével
bennem a lassúdan
s alig oldódó szomorúság.
Emlékezzetek ott ti is,
és ne csupán hahotázva
rám, aki köztetek éltem s akit ti
szerettetek egykor. 1937. nov.

A KÖLTÉSZET NAPJA
BÁBOLNÁN
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2012. április 11-én
10 órakor az Idõsek Klubjába,
valamint
11.50 órakor Bábolnai Általános Iskola
mûvészeti termébe,

Zsíros Simon Mária (író, költõ, elõadómûvész)
A SIKERES CSALÁDOK TITKA –
A nagyszülõktõl az ifjúságig címû elõadására
Megjelent mûvei dedikáltan, a helyszínen megvásárolhatók.
A belépés díjtalan!
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FEJLESZTÉSEK AZ ÓVODÁBAN

Gyakorta elõforduló eset, hogy megijed a szülõ, amikor meghallja, gyermeke logopédiai korrekcióra, fejlesztõ foglalkozásra, vagy éppen gyógytestnevelésre
szorul, hogy behozza egykorú társaival szembeni lemaradását. „Az én gyerekem nincs lemaradva a többitõl”! tiltakozhatna a szülõ, ha nem tudná, ezek a fejlesztések
csakis a féltve õrzött csemete egészséges fejlõdését
szolgálják.

Tükör elõtt kezdõdik a logopédia fejlesztés

A Százszorszép Óvoda berkeiben egy hatalmas tükör
elõtt két nebuló szépen formálja a betûket. A gyerekek szinte észre sem veszik, hogy miközben sziszeg a kígyó a szájban, már az elõkészítõ nyelvtornát végzik.
– Májusban kezdõdik meg az ötéves kor fölötti gyerekek
logopédiai szûrése, amennyiben beszédhibát, vagy egyéb
részképességzavart tapasztalunk, szeptembertõl logopédiai foglalkozásra osztjuk be a nebulót - magyarázza Sáhó
Fanni, aki két éve, heti négy alkalommal dolgozik itt logopédusként a kistérség által mûködtetett intézményrendszerben. A leggyakrabban artikulációs hibákkal találkozik a
szakember, de sajátos nevelési igényû és értelmileg akadályozott kicsik is járnak hozzá. A 45 perces foglalkozások pösze-terápiával kezdõdnek, az artikulációs ajakügyesítés
után nyelvgyakorlatok következnek, melyek a helyes hangképzéshez szükségesek.A logopédus azt hangsúlyozta a
terápia akkor sikeres, ha a beszédhibás gyermek mindennap gyakorol, az automatizálás ugyanis a szülõ feladata.
A logopédia nem kötelezõ, a szülõ úgy is dönthet, nem
igényli, bár amennyiben a problémát nem kezelik, az a
késõbbiekben tanulási nehézségeket okozhat.
– A foglalkozások során bõvítjük a gyerekek szókincsét,
fejlesztjük a memóriát, hallási észlelésüket. Az órákat mindig játék színesíti – magyarázza a logopédus, aki azt is elmondta, nincs ok az aggodalomra, ha a gyermeknek négy
éves koráig rossz a kiejtése, ezután azonban már érdemes
elkezdeni az otthoni nyelvtornát, öt éves kortól pedig szakemberhez kell fordulni a beszédhibák kiküszöbölése
érdekében.
– A szülõnek helyes beszédpéldát kell mutatnia, nem
szabad aranyosnak találni a gyermek pöszeségét. Mindig
javítsuk ki a gyermek beszédhibáját. A fõ cél, hogy
megszûnjenek a hangcserék, mielõtt a gyermek iskolába
megy, mert ezek gondot okozhatnak az írás-olvasás tanulási folyamatban.

A fejlesztõpedagógiai órák a Százszorszép Óvodában
nyitott kapuk mögött zajlanak, így a szülõk bármikor figyelemmel kísérhetik gyermekük fejlõdését. A foglalkozásokon az iskolaérettség elérése a cél, a lemaradásban lévõ területeket speciális gyakorlatokkal fejlesztik.
Ötéves kor után küldik a gyermeket a nevelési tanácsadóba, mert addig automatikus az érési folyamat. Amennyiben fejlesztésre van szükség, az elsõdleges eszköz a mozgás és a játék, amit az Írisz-terápia tornaeszközeivel oldanak meg, az öngyógyításra alapozva. Az egyik legkedveltebb eszköz a háló, melyben a kisgyermek magzati pózban
helyezkedik el.
– A gyerekek nem érnek egyformán, ezért számos terület
szorulhat fejlesztésre. Ahhoz, hogy a gyermek beszéde kifogástalan legyen az is fontos, hogy csecsemõkorban a fejlõdési, érési folyamatban minden mozgástevékenység szerepeljen, így például a kúszás és a mászás is, ezek hiányában késõbb tanulási nehézségek is kialakulhatnak. Az Írisz
terápia fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrollát, fejleszti a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, erõsíti a
testsémát és a testtudatot és segít a megkésett járás, a
megkésett beszéd, a megkésett szobatisztaság kialakulásában.
A sokféle eszköz, a hinták, labdák, csúzdák, kötelek, gyûrûk stb. fantáziadús használata arra szolgál, hogy tapintásos ingerléssel javítsa az agyféltekék közötti kapcsolatot, és
így jobban mûködik a tanulási-megismerési folyamat, így
megelõzhetõ a késõbbi tanulás és magatartási probléma.
Az Írisz terápia, az okosító torna mozgásfejlesztõ eszközein
és a szervezett foglalkozásokon túl a szülõk is sokat tehetnek, ha engedik szabadon játszani gyermeküket – tudtuk
meg Homoki Judit óvodapedagógustól, fejlesztõ szakembertõl.
A helyi óvodában a fejlesztõpedagógus sajátos nevelési
igényû gyermekekkel is foglalkozik, õk szakértõi bizottság
véleménye alapján kerülnek a foglalkozásra. A leggyakoribb problémák közt a szakember az irányok ismeretének
hiányát és a vizuális memória hiányosságait említi. Javaslatában napi gyakorlás szerepel. A fejlesztõpedagógia indokoltsága ellenére is a gyermek javára válik.
A kiscsoportos foglalkozások az asztal mellett kezdõdnek és a tematikus feladatok megoldása után kerül sor a
szabad játékra. A fejlesztõ órákon résztvevõ legtöbb gyerek
általában logopédiára és gyógytestnevelésre is jár.

Az okosító torna után memóriajáték
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BAKONYI

Március elején felüdítõ, és nagyon
érdekes túraútvonalat jártunk végig a
Bakonyban. A tavasz hírnökeit kerestük Bakonybélen, és a látványban nem
csalódtunk. Messzirõl megpillantva a
fehér bókoló virágú hóvirágot és a tõzikét, elõször azt gondolnánk, hogy
nincs sok különbség közöttük, de amikor közelebbrõl megfigyeltük, már látható volt a két gyönyörû amarilliszféle
közötti eltérés. Ez megmutatkozott az
élõhelyben, mert a hóvirágot üde
hegy- és dombvidéki erdeinkben, ligetekben, a tavaszi és nyári tõzikét pedig
a nedves, vizes patak melletti erdõben,
üde réteken, lápok, mocsarak mentén
találjuk. A tõzike egyforma lepelvirágai
inkább harangvirágra hasonlítanak, és
az 1 cm széles levelei is vastagabbak a
hóvirágénál. Mindkettõ védett, eszmei
értékük 2000 Ft. A hóvirágnak Magyarországon három faja fordul elõ, a kertekben ültetett pompás- és redõslevelû
hóvirág, valamint az õshonos kikeleti
hóvirág. A tavaszi tõzikét a Hubertlaki
–tó = ,,Gyilkos –tó” mesterséges gáttal elzárt Sombereki-séd völgyében
csodálhattuk meg. A tavat a Hamuházi-séd, és a Szalai-séd táplálja. A csillogó víztükröt meg-megszakítja a tóból

N ÕNAPI

,,G YILKOS - TÓ ’’

kiálló fák csonkja. A Bakonyban bármerre járunk, nagyszámú, „séd”-nek
nevezett vízfolyással találkozunk. A
„séd” õsi magyar szó, mai jelentése
„patak”. Mindegyik séd a Gerencepatakba, a Gella-patakba torkollik, és
végül hosszú utat megtéve vizüket a
Duna szállítja tovább. Hubertlakon állt
egykor az erdõbirtokos Eszterházy
gróf emeltes vadászkastélya, a hubertlaki vadászkastély. A festõi épület az
1900-as évek második felében leégett,
helyére az erdõgazdaság kulcsosházat épített. A hely csendjével és varázsával méltán adózik a több mint
ezer éve a vadászok védõszentjeként
tisztelt Szent Hubertus emléke elõtt. A

MÛSOR A

KÖRNYÉKE

tó környékén az évszaknak megfelelõen gõtéket, ritka kétéltûeket, és vízi
madarakat lehet megfigyelni. Kisebb
pihenõkkel tettük meg a 9 km-es útvonalat. A tájképi látvány mellett sok új ismeretet is megtudtunk a Bakony élõvilágáról Bakonyvári Andor túravezetõnktõl. Hazafelé még Rédén megálltunk, és Asbóth Zsolt túratársunk elmondása alapján a gróf Eszterházy
család még fellelhetõ emlékeit tekintettük meg a parkban.
Bízom abban, hogy az érdeklõdõ túratársaim (30 fõ ) élményekkel és gazdag ismeretekkel tértek haza. Április
hónap is sok érdekeset ígér!
Bierbauer Imréné

S ZABADIDÕKÖZPONTBAN

Március 9-én az elmúlt évekhez hasonlóan Bábolna Város Önkormányzata mûsorral kedveskedett városunk hölgy
lakosainak. A program 18 órakor kezdõdött Bierbauer Imre
alpolgármester köszöntõjével, aki egy-egy csokor virággal
köszöntötte a jelenlévõ legidõsebb hölgyet, személy szerint
Soós Józsefnét, valamint a legfiatalabbat, Bándics Lolát.
Ezt követõen rendhagyó elõadást láthatott a közönség a
komáromi Újhold Együttes és a helyi Cseperedõk Néptánccsoport elõadásában. A mûsort Gábor Klára, a vendég törA mûsor legifjabb és legidõsebb résztvevõje

Az ünnepség helyi résztvevõje a Cseperedõk Néptánccsoport

ténelmi táncegyüttes vezetõje vezette, melynek keretében
középkori és reneszánsz táncok és a még ma is élõ magyar
körtáncok, páros vonulós táncok, ugrós típuscsalád, forgós-forgatós táncok és az eszközös táncok rokon vonásairól mesélt. Szemléltetésként a komáromiak a történelmi
táncokat, míg a Cseperedõk középsõ és nagy csoportja az
ezeknek megfelelõ, néphagyományunkban élõ táncokat
mutatták be.
A meghívóban egy kellemes elõadásra invitáltuk városunk lakosait, akik – a visszajelzések alapján – valóban kellemesen érezték magukat az elõadáson.
T.S.
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MINISZTERI KITÜNTETÉSSEL ISMERTÉK EL
AZ EGYKORI BÁBOLNAI DR. BITAY ZOLTÁN MUNKÁSSÁGÁT
Magas rangú állami kitüntetésben részesült dr. Bitay Zoltán, a Bábolna Rt. nyugalmazott igazgató-fõállatorvosa, a baromfiegészségügy területen végzett négy és fél
évtizedes munkássága, hazai és nemzetközi
elõadói, valamint publikációs tevékenysége,
oktatói munkája elismeréseként.
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
Magyarország köztársasági elnöke adományozta a miniszterelnök jóváhagyásával, a
megtisztelõ elismerést ünnepélyesen Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója, március 15-e alkalmából adta
át.
Dr. Bitay Zoltán, a nyugalmazott igazgató
fõállatorvos az Országos Állatorvosi Intézettõl
1991-ben került Bábolnára, ahol a mezõgazdasági kombinát állat-egészségügyi laboratóriuDr. Bitay Zoltán feleségével, városunk egykori szemészorvosával
mának vezetõje majd fõállatorvosaként tevékenykedett, így sokan ismerték õt, és szaktudásáért elis- latorvosok lapján túl külföldi szakmai folyóiratokban: kubai
és vietnami szaklapokban is.
merték õt Bábolnán.
Felkészültsége, hozzáértése, hosszú idõn át nyújtott kiIgazgató fõállatorvosként dolgozott a Bábolna Rt-nél. A
kitüntetett 13 évet töltött Bábolnán, 2008-ig számos hazai magasló szakmai teljesítménye, a szalmonella kutatási és
és nemzetközi állat-egészségügyi cég szaktanácsadója- mentési feladatokban végzett kiemelkedõ munkája, valaként munkálkodott. Pályafutása során elõadóként részt vett mint az ország hírnevének nemzetközi állatorvosi kongresztöbb világkongresszuson például Japánban, Izraelben, szusokon történt öregbítése Bábolna számára is büszkeAusztráliában, Indiában és Kínában. Publikált a Magyar Ál- ség.

ÖLBÕI HOBBIKERT EGYESÜLET
Akik gyakran járnak Ölbõre, tudják,
hogy a hely nem csak horgászok paradicsoma, hanem hétvégi kiskertek is
találhatók a tó közelében. 2000-ben az
itt kertészkedõk és kikapcsolódók
egyesületet alakítottak elsõsorban
azért, hogy az általuk kialakított elektromos hálózatot védjék, valamint öszszefogják ezt a kis társaságot. 119 telket alakítottak ki annak idején, melyek
nagy részét használták is. Az utóbbi
néhány évben azonban sokan felhagytak a kertészkedéssel, és mindössze
67 telket mûvelnek. A homokos talajon
elsõsorban szõlõ, némi zöldség és
gyümölcs terem meg.
Valószínûleg kevesen tudják, hogy
ez a terület Tárkány község önkormányzatához tartozik. A föld használatáért a bérlõknek díjat kell fizetni, ami
jogos és természetes. A homokos talajú kertekért évente ötezer forintot fizettek eddig. A tulajdonos azonban tavaly

szerette volna felemelni a díjat 15 ezer
forintra, melyet aztán a két fél közötti
tárgyalásoknak köszönhetõen 11 ezerre mérsékeltek.
Az egyesületi tagok szeretnék megvásárolni kiskertjeiket, ezért szintén
tárgyalásokat
kezdeményeztek
Tárkány Község Önkormányzatával.
Az általuk ajánlott összeg 50 ezer forint, az önkormányzat viszont legalább
80 ezret szeretne kapni. Földes Kálmán polgármester szerint bizonyára
konszenzusra jutnak, de ebben képviselõ-testületi döntésre van szükség.
Az egyesület március 30-án tartotta
taggyûlését, ahol elsõsorban a fent
említett pénzügyi kérdésekrõl vitatkoztak a jelenlévõk. Ezenkívül új elnökséget is választottak. Pál Endre nem vállalta tovább az elnöki tisztet, helyette a
tagság Prostek Imrét választotta az
egyesület élére.
Hantos

KEDVES SZÜLÕK,
ADÓZÓK!
2011. évi adóbevallásának elkészítésekor Önnek lehetõsége nyílik arra, hogy adója 1 %-ával támogassa
a közhasznú Cseperedõk Néptánc
Egyesület mûködését, célkitûzéseinek megvalósítását.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1 %-ával Egyesületünket támogassa! Felajánlását
Néptánccsoportunk lelkes, táncoslábú gyermekei nevében hálásan köszönjük!
A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve:

Cseperedõk Néptánc
Közhasznú Egyesület
www.btv.hu
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EGÉSZSÉGPÉNZTÁR - EGY FELELÕS MEGOLDÁS
Válság ide vagy oda, az önkéntes egészségpénztárak népszerûsége töretlen:
taglétszámuk folyamatosan növekszik, mely 2011 végére elérte a 970 ezer fõt, a
kezelt vagyon pedig az 54 milliárd forintot. Mindez nem véletlen, hiszen egyre
többen ismerik fel az öngondoskodás fontosságát az egészségügy területén is.
Emellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód is életünkben,
mely sokszor komoly anyagi terhet jelent – erre ugyancsak megoldást jelenthet
az egészségpénztári tagság, hiszen így egészségügyi kiadásaink akár 2025%-kal is csökkenthetõk.
Az egészségpénztári megtakarítás
tehát egy olyan öngondoskodási, speciális megtakarítási forma, amely lehetõvé teszi, hogy fel tudjunk készülni váratlanul jelentkezõ egészségügyi kiadások bizonyos mértékû fedezésére,
illetve az egészség megõrzése érdekében igénybe vett szolgáltatásokat is finanszírozhatjuk segítségével.
Az egészségpénztári megtakarítás
fõbb jellemzõi
A pénztárba történõ belépés önkéntes, ugyanakkor a pénztártagnak havonta rendszeresen tagdíjat kell fizetni.
Ennek minimális mértékét az adott
pénztár határozza meg, ami általában
pár ezer forint, további befizetésekre
természetesen lehetõség van. A befizetéseket és a kifizetéseket egyéni,

névre szóló számlán tartják nyilván. A
számlán lévõ összeg erejéig kiegészítõ
egészségbiztosítási és életmódjavító
szolgáltatásokat vehetnek igénybe a
pénztártagok, illetve rendelkezésük
alapján közeli hozzátartozóik. Egyes
egészségpénztárak még külön pénztári kártyát is kibocsátanak, melyek hasonlóan mûködnek, mint a bankkártyák és a pénztárakkal szerzõdött szolgáltatóknál használhatók vásárlásra,
szolgáltatások igénybe vételére. A
pénztártagnak emellett lehetõsége van
arra, hogy egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezésétõl számított
két évre lekösse kedvezõ kamatozás
mellett. Cserébe a tag azt vállalja,
hogy a kétéves idõtartamon belül a le-

A KULTURÁLT PARKOLÁSÉRT

A Bábolnai Borbarátok
Egyesülete tisztelettel kéri
az adózókat, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-ával
támogassák Egyesületünket.
Ehhez nem kell mást tenni,
mint adóbevallása során
Egyesületünket jelölni meg
kedvezményezettnek.

A BÁBOLNAI BORBARÁTOK
EGYESÜLETÉNEK
adószáma:

18618200-1-11

Köszönettel:
Cseh László elnök
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kötött összeget nem veszi igénybe a
pénztári szolgáltatások finanszírozására.
Milyen további elõnyei vannak?
– A jelenlegi adózási szabályok szerint az egyéni befizetések 20%-át,
maximum évi 100ezer Ft-ot visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból, melyet egyéni
számlánkon írnak jóvá.
– A munkáltatók részben, vagy
egészben átvállalhatják a tagdíj fizetését, és további hozzájárulásokat is tehetnek.
– Az el nem költött befizetéseket a
pénztár biztonságos eszközökbe
fekteti, ami hozamot eredményez.
– Nem utolsósorban pedig örökölhetõ.
Célszerû számolni, hiszen megéri.
Ha pedig döntöttünk, akkor már csak
választanunk kell. A döntést segítheti a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján (www.pszaf.hu) található összefoglaló, hiszen ma már
közel 30 egészségpénztár közül választhatjuk ki az igényeinknek leginkább megfelelõ pénztárat.

Néhány éve településünk önkormányzata – Európai Uniós forrást
felhasználva, jelentõs anyagi áldozatot vállalva – rendbe hozatta a
Polgármesteri Hivatal környékét. Megépült egy korszerû játszótér, a
hivatal környéke is zöldövezetté vált. Tágas parkolót is kialakítottak,
hiszen az okmányiroda komoly forgalmat bonyolít le, és általában
elegendõ a hely a gépkocsik számára. Sajnos rendszeresen elõfordul, hogy egyes ügyfelek kényelmi szempontból figyelmen kívül
hagyják a kulturált parkolás szabályait. Fotónk nem illusztráció, talán
jól látszik, hogy ha megfelelõ helyre áll autójával a tulajdonos, maximum 50 métert kell gyalogolni a bejáratig. Ez igazán nem megterhelõ. Akkor nem foglalja el a mozgássérültek helyét, és nem követ el
szabálysértést, sõt, még a hulladékgyûjtõ edény esetleges elszállítását sem akadályozza. Nem beszélve arról, hogy amely garázsajtó elé
állt, mögötte idõnként rendõrautó pihen.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
ÁPRILIS 15.
ÁPRILIS 22.
ÁPRILIS 29.
MÁJUS 6.
MÁJUS 13.
MÁJUS 20.

–
–
–
–
–
–

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 hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com
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.papacollege.hu; www.reformatus.lapozz.hu;
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu;
http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
ÁPRILIS 8. vasárnap 15 óra (Úrvacsora)
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;
http://www.onlinehittan.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna
2012. ÁPRILIS

8-án vasárnap
Húsvétvasárnap
9-én hétfõ
Húsvéthétfõ
15-én vasárnap
Isteni Irgalmasság vasárnapja
22-én vasárnap
Húsvét 3. vasárnapja
29-én vasárnap
Húsvét 4. vasárnapja

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

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt

2012. április 30-án Bábolnára,
a BSE Sportpályára és a
Szabadidõközpontba!
Töltsön el családjával, barátaival,
ismerõseivel egy kellemes napot!
PROGRAMOK:
BSE Sportpálya 10 órától
Focimeccsek:
Bábolna – Gönyû
ovisok, kézilabdások, sportvezetõk
Szülõk – Gyermekek
Sportolók – Gyermekek
Hoki csata, talicskatoló verseny
Zenés torna – Kozma Ágnes vezetésével
Zumba Fittnes bemutató
– Bábolnai Gyermek Zumba csoport
Karate bemutató
Íjászat – BIBE (Bábolnai Íjászok Baráti Egylete)
Homokkép készítés, tetko festés, ugrálóvár,
játékok, büfé, zene.
Szabadidõközpont színházterme 18 órától
Ion Luca Caragiale: VIHAROS ÉJSZAKA
c. vígjátéka két felvonásban – a tatabányai
Orfeusz Társulat elõadásában
Az elõadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg

A programok ingyenesen látogathatók!

TISZTELT ADÓZÓK!
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde kéri Önöket, hogy
ebben az évben is támogassák az intézményt adójuk
1%-ával, a Bábolnáért Közalapítványon keresztül. Ennek
érdekében a következõ számlaszámra rendelkezzenek a
befizetett adójuk 1%-áról.

BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY (ÓVODA)
Adószáma: 18614598-1-11
Támogatásukat köszönjük!
www.btv.hu
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SPORT HÍREK

TEKE NB I.

F OLYTATÁS

EGY OSZTÁLLYAL LEJJEBB ?

NB I-es tekecsapatunk ebben az évben még nem tudott gyõzni. Csupán a
szezon elsõ mérkõzését nyerték meg,
azóta folyamatos kudarcok kísérték
meccseiket. Azt azért tudni kell, hogy a
bajnokság legjobb résztvevõivel mérkõztek, de két remek játékos, Horváth
Péter és Böröndy Zsolt kiválása is nehezítette a helyzetet. Március elsõ hétvégéjén aztán az Oroszlány gárdája látogatott Bábolnára, akik a mieink mögött foglalnak helyet a tabellán. Legényeink magabiztosan dobtak, így fontos lépést tettek a kiesés elkerülése érdekében. Az ifjúságiak is jó napot fogtak ki, határozott fölénnyel verték ellenfelüket. Bábolna SE–Oroszlány 5:3,
ifi 4:0.
Az Oroszlány elleni gyõztes meccset
követõen Kaposvárra látogattak tekézõink. A tabella utolsó helyezettjét szerették volna legyõzni, melyre minden
esélyük megvolt. Játékosaink egytõl

egyig jóval 500 fa felett dobtak, ami általában elég a gyõzelemhez. Az ellenfél azonban, ahogy az lenni szokott,
önmagát is felülmúlva 100 fával többet
teljesített, így a két pontot õk írhatták
be. Teke Baráti Kör Kaposvár–Bábolna SE 6:2, ifi 3:1.
Következõ fordulóban tekecsapatunk a Gyõrszol együttesét fogadta hazai pályán. A bajnoki babérokra is pályázó vendégek kezdtek jobban, hiszen az elsõ körben elhúztak két ponttal, majd a második körben is növelték
elõnyüket. Mivel a végjátékban is magabiztosan dobtak, ezért õk könyvelhették el a két pontot. A mieinknél ezúttal Mogyorósi Balázs és Balom Sándor szerzett csapatpontot. Bábolna
SE–Gyõrszol TC 2:6, ifi 0:4.
Ismét hazai pályán tekézõink az élmezõnyhöz tartozó Ajka együttesét fogadták a bajnokság utolsó elõtti fordulójában. Játékosaink nem dobtak rosz-

ÚJ TÓGAZDA ÖLBÕN

Az Ölbõ Tavi Aranyhal Horgászegyesület januári közgyûlését követõen az elnökség március 14-én is összehívta a tagságot. Váratlanul elhunyt ugyanis Kurdi Pál tógazda, ezért jogszabály írja elõ a poszt határidõn belüli betöltését, melyhez a tagok többségének szavazatára van
szükség.
A vezetõség Simon Józsefet javasolta horgászmesternek, akit a közgyûlés is alkalmasnak talált a feladatok ellátására, hiszen régi bábolnai horgász, szakmai tapasztalatai következtében jól ismeri a tó körüli állapotokat. Dr.
Szallerbeck Zsolt elnök urat arról kérdeztük, milyen teendõket lát el a megválasztott. Mint mondta, amint az a ne-

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
Április 15. 16:00 ZOLTEK SE–BÁBOLNA SE (helyszín Nyergesújfalu)
Április 22. 16:00 BÁBOLNA SE–TOKOD SE (helyszín Bábolna)
Április 29. 16:00 FC ESZTERGOM–BÁBOLNA SE (helyszín Esztergom)
Május 6. 17:30 BÁBOLNA SE–OROSZLÁNYI SZE (helyszín Bábolna)
KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
Április 14. 17:00 Tata–Bábolna (helyszín Tata)
Április 21. 15:00 Lábatlan–Bábolna (helyszín Lábatlan)
Április 29. 15:00 Bábolna–Kisbér (helyszín Bábolna)
Május 6. 15:00 Bábolna–Ács (helyszín Bábolna)
TEKE MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
Április 13. 18:00 Dunaszeg SE–Bábolna SE/B (helyszín Dunaszeg)
Április 27. 18:00 Bábolna SE/B–Gyõrújfalu Teke Club (helyszín Bábolna)
Május 11. 18:00 Bábolna SE/B–Károlyházi Sport és Kulturális Egyesület
(helyszín Bábolna)
www.btv.hu

szul, hiszen átlagban 510 fa felett volt
teljesítményük, viszont a vendég
együttes szezonbeli legjobbját nyújtotta. Csupán két pontot sikerült fognunk,
így ezzel a vereséggel csapatunk az
utolsó helyre esett vissza. Bábolna
SE–Ajka Kristály SE 2:6, ifi 0:4.
A szezon utolsó mérkõzését Nagyberkiben játszották tekéseink. A kiesés
elkerülése végett mindenképpen gyõzni kellett volna, amire némi esély
ugyan volt, de mindez csupán remény
maradt. Játékosaink egy kivétellel ötszáz fa alatt dobtak, ami gyenge teljesítménynek számít. A hazai gárda ellenben önmagát is felülmúlva kitûnõ
eredménnyel zárta a fordulót. Ezzel tekéseink a tabella utolsó helyén végeztek, és valószínûleg egy osztállyal lejjebb, NB II-ben folytathatják szereplésüket. Skuba István szakosztályvezetõ
ennek ellenére bízik még a bennmaradás matematikai esélyében.
Nagyberki Attala SE–Bábolna SE
8:0, ifi 4:0.
HP

vébõl is adódik, a tógazda irányítja, koordinálja a tó körüli összes munkálatot, valamint folyamatosan figyeli a vízminõséget az esetleges anyagi károk elkerülése végett.
Az egyesület tagsága még egy elõterjesztést tárgyalt,
mely szerint a 24 órás napijegyeket kibõvítenék a vendéghorgászok igényeinek eleget téve 48 órásra, annak árát
kedvezményessé téve. A közgyûlés úgy döntött, hogy a
48 órás napijegy ára 10 ezer forint legyen, mellyel minél
több hétvégi vendéghorgászra számítanak, amely plusz
bevételt hozhat az egyesületnek.
Az egyesület elsõ horgászversenyét április közepére
tervezi, bár pontos idõpontjáról még az elnök sem foglalt
állást, hiszen ezt még egy haltelepítés is megelõzi majd.
Hantos
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TISZTELT ADÓZÓK!
A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY ezúton kéri a
Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az alapítvány alapító okiratában foglalt célok
megvalósítását különös tekintettel a
település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási
tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma:

18614598-1-11

Köszönettel:
Bihari Gábor kuratóriumi elnök
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LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

E GY

GYÕZELEM , HÁROM DÖNTETLEN

Labdarúgóink számára is elkezdõdött a tavaszi szezon.
Hazai mérkõzéssel kezdtek, az Ete együttese látogatott Bábolnára. Focistáink még egy kicsit szezon eleji formát nyújtottak ugyan, de az ellenfél is ettõl szenvedett. A téli felkészülési idõszakban igazolt játékosok közül még csak ketten
léptek pályára. Egyikük, Komjáthi Bálint rúgta második gólunkat, az elsõt pedig Horváth Miklós fejelte. Csongrádi Péter edzõ szerint jól bejött az edzéseken begyakorolt földön
való játék, mellyel a megyei bajnokságban oly jellemzõ felívelgetéseket szeretnék háttérbe szorítani.
Ifistáink gólzáporos gyõzelmet arattak a foghíjas
eteiekkel szemben. A téli idõszakban teremben, majd februártól kint a szabadban készültek. Esztergomban részt vettek egy kétnapos, nívós teremtornán, ahol a döntõbe jutottak. Sajnos a csapat létszáma nem alakult pozitívan, hiszen
néhányan úgy döntöttek, befejezik labdarúgói pályafutásukat, ráadásul az Ete elleni meccsrõl többen sérülés és betegség miatt hiányoztak. Az együttes elé kitûzött célokról
Ozoróczi Gábor edzõ elmondta, hogy ez alatt a félév alatt

szeretné befejezni azt a képzést, mely e korosztály számára szükséges. Ez azért fontos, hogy a felnõtt csapatba a
nyár folyamán két-három játékos beépülhessen. Az eredményességet tekintve a mester nem határozott meg konkrét helyezést, mindössze annyit árult el, meglepetést szeretnének okozni. Bábolna SE–Ete SE 2:0, ifi 9:0.
Focistáink ezt követõen az örök rivális Bana otthonába
látogattak. A hazaiak ellenünk valahogy mindig jobban
akarnak, mint más együttesek ellen. Hazai pályán most is
szerettek volna bizonyítani, ám legényeink remekül játszottak. Csongrádi Péter edzõ szerint egyértelmûen jobbak voltunk, mi dolgoztunk ki gólhelyzeteket, mezõnyben is felülmúltuk a hazaiakat. Szedlacsek Sándornak köszönhetõen a
második félidõ elején megszereztük a vezetést, de pechünkre a lefújás elõtt néhány másodperccel a banaiak bevették hálónkat. Bana Kinizsi SK–Bábolna SE 1:1, ifi 1:6.
Aztán hazai mérkõzésen az ötödik helyezett Tardos
együttesét fogadták labdarúgóink. Az elsõ félidõ langyos játékát követõen a második játékrészben sikerült ugyan kezünkben tartani a mérkõzés irányítását, gólveszélyes helyzetet azonban csak elvétve láthattak a szurkolók. A meddõ
mezõnyjátékot Horváth Miklós gólja törte meg a hatvanötödik perben. Innét mintha ráültünk volna az eredményre. Sajnos bebizonyosodott, hogy az egy gólos elõny nem jelent
gyõzelmet. A vendégek tíz perccel késõbb betaláltak hálónkba. Hiába állított be friss embereket Csongrádi Péter
edzõ, meg kellett elégednie az egy ponttal. Bábolna
SE–Tardosi FC 1:1, ifi 9:0.
Kellemetlen szeles idõben került sor a Környe elleni találkozóra. A tabellán mögöttünk elhelyezkedõ hazaiakkal
szemben komoly esélyünk lett volna a gyõzelemre. Azonban az elsõ félidõ végén a vendéglátók betaláltak hálónkba.
A végig gyenge színvonalú mérkõzés hajrájában sikerült
csak kiegyenlítenünk Szedlacsek Sándornak köszönhetõen. Környe SE–Bábolna SE 1:1, ifi 3 : 2.

KÉZILABDA MEGYEI I. OSZTÁLY

R APSZÓDIKUS

TELJESÍTMÉNY , BÍZTATÓ EREDMÉNYEK

Végre a megyei kézilabda bajnokságban is elkezdõdött a
tavaszi idény. Sajnos Komárom-Esztergom megyében
olyan kevés a csapat, hogy háromszor mérkõznek egymás
ellen az együttesek, hogy elegendõ játéklehetõségük legyen. Lányaink az elsõ fordulóban március 18-án vasárnap
Környét fogadták. Az elsõ félidõ szoros csatározása után a
mieink tudtak frissebbek maradni a második játékrészre, emellett a küzdeni akarás is mellettünk szólt. Mindezt fényesen bizonyítja, hogy kettõs emberhátrányból is sikerült gólt elérnünk,
ami ugyebár komoly bravúrnak
minõsül, és legjobb bizonyítéka
annak, hogy ha hittel, oroszlánként küzdünk, annak megvan az
eredménye.
Bábolna – Környe 22 – 20.
Hét közben, március 22-én
csütörtökön játszotta második
bajnoki mérkõzését Tatabányán

a BSE gárdája. Az örök rivális otthonában ezúttal nem sikerült azt a teljesítményt nyújtani, mint az elõzõ mérkõzésen,
vagy akár a Mátray-Ház kupán. Kéziseink gyengébb csapatjátékkal 25 : 21 arányú vereséget szenvedtek.
A következõ találkozóra hazai pályán került sor a Tarján
együttese ellen. Az utolsó helyezett könnyû ellenfélnek tûnt,
ám lányaink félvállról vették a
meccset. Az elsõ félidõt is csupán
sovány egy gólos elõnnyel zárták.
A második játékrészben sem sikerült felpörögni, támadójátékunkat
kapkodás jellemezte, mindössze
néhány kapusbravúr okozott némi
izgalmat. Szántó Zita edzõ hiába
próbálta feltüzelni a lányokat, a
pályán nem sikerült úgy küzdeni,
mint ahogy az elvárható lett volna.
A gyõzelem így is megvan, bár kicsit nehézkesen.
Bábolna – Tarján 20 : 18.
HP
www.btv.hu
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MÁTRAY-HÁ Z KUPA Hagyományos sporteseménynek
adott otthont március 3-án településünk sportcsarnoka. Immár nyolcadik
alkalommal rendezték meg a MátrayHáz Kupa kézilabda tornát, mely nyolc
évvel ezelõtt Mátray Magdolna és dr.
Mátray Árpád szponzorálásával indult
útjára.
A közismert bábolnai állatorvos lapunk számára elmondta: több oka is
van annak, hogy
pont a kézilabdát támogatják a bábolnai sportéletben. Elmesélte, hogy a
dolog nagyon érdekesen kezdõdött. A
kézilabdások közül néhányan felesége, Magdolna csipkeiskolájának
növendékei voltak. A csipkézés közbeni beszélgetések során került szóba, hogy településünk kézilabda szakosztálya bizony rászorul némi támogatásra. Miután dr. Mátray Árpád és felesége is aktívan ûzték e sportágat hajdanában, ezért a szavakat tettek követték. Elõször úgynevezett támogatói jegyeket váltottak, majd amikor a
Mátray-Ház Kft. olyan anyagi
helyzetbe került, komolyabb támogatásban kezdtek gondolkodni, s ennek eredményeképpen jött létre az
ominózus kézilabda-torna, mely a baj-

BÁBOLNAI FÓRUM

A FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN

noki szezonra való felkészülést hivatott
elõsegíteni.
Az elsõ mérkõzést mindjárt a Bábolna SE játszotta Gönyû csapatával,
melynek kezdõdobását a hagyományokhoz híven a fõszponzor Árpád végezte el, aki több találkozót is megtekintett. Úgy látja, a bábolnai kézilabdázás sokat fejlõdött az évek során an-

Az eredményhirdetésen a Mátray család apraja nagyj részt vett

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

nak ellenére, hogy a lányok kiestek az
NB II-bõl. A kupán nyújtott teljesítményük alapján magasabb osztályban is
megállhatnák helyüket.
Valóban, kéziseink remek formában
voltak ezen a napon. Három ellenféllel
kellett megküzdeniük. A Tatabánya jól
ismert társaság, a megyében örök rivális, az ácsiak is sokat fejlõdtek az
utóbbi idõben, egyre komolyabb játékerõt képviselnek, a Gönyû együttese
pedig nem vesz részt egy bajnokságban sem, csupán hobbiból kézilabdáznak együtt. Lányaink minden találkozójukat megnyerték. A Gönyût 11, a
Tatabányát 1, míg Ácsot 7 góllal verték,
ezzel száz százalékos teljesítménnyel
nyerték a kupát. Második a Tatabánya,
harmadik az Ács, negyedik pedig a
Gönyû csapat lett. Különdíjban részesült a legjobb kapus, a tatabányai Kollár Barbara, a gólkirálynõ Tomanicz
Márta szintén Tatabányáról, a legtechnikásabb játékos Fehér Mária, a Bábolna kitûnõsége, valamint a legjobb hazai kézilabdázó, Békési Edit.
Az eredményhirdetésen már a teljes
Mátray család részt vett, ugyanis Finnországból megérkeztek unokáik, lányuk és vejük, akik Magdolnával és Árpáddal boldogan osztották a megérdemelt díjakat.
Hantos
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