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Ó RIÁSI

ÖRÖMÖK TÖRPÉKNEK A GYERMEKNAPON
– M ÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA A GYERMEKEK ÜNNEPE –
„Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke minden változás iránt! Az õ lelkük olyan,
mint valami finom kis gép, amely erõs munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merõben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olyanokon, amiken mi nem is mosolygunk, és sír olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy tintacsepp, egy cserebogár, egy botlás, idegen öltözet: nevet rajta. És sír, ha a tolla
elgörbül, ha csúfolják, ha aggódik, ha fázik. Aztán ha sírás közben valami kellemesen hat rá akkor a könnyein át mosolyog.”
(Gárdonyi Géza)

AZ ELEVENPARKBAN
ELEVENKEDTEK AZ ALSÓSOK
A tanév kezdete óta, folyamatos szervezés eredményeként, az alsó tagozatos tanulóink egy fantasztikus napot
tölthettek el Budapesten, az Elevenparkban, mely egy törpéknek való olyan óriás játszótér, ahol a játszóház, a vidámpark és a klasszikus játszótér elemei is megtalálhatóak voltak. Minden korosztály fellelhette a számára vonzó
játékokat. Hihetetlen lendülettel vetették bele magukat a
gyerekek a forgatagba. Egyik helyrõl a másikra futottak,
mint akik attól félnek, hogy nem lesz lehetõségük mindent
kipróbálni. Volt itt trambulin, kalandpálya, krokodil, buborékhegy, csúszdák, tekerõs járgányok, mászófal és még
számtalan látványos és kísérletezésre, mozgásra ösztönzõ érdekesség. A játékok a szórakoztatás és az élmény
mellett észrevétlenül fejlesztették a testi képességeiket is.
Még a kevésbé mozgékony gyerekeket is mozgásra késztették. Az Elevenpark játékelemei nemcsak a gyermekeknek tartogatnak örömöket, a felnõtteknek is egyedülálló
élvezetet nyújtanak. Nekünk, pedagógusoknak is egy igazán különleges élményt jelentett a számtalan színes játékeszköz. Úgy vélem, mindannyian örömmel emlékezünk
vissza erre a napra, és kifogyhatatlanul meséljük élményeinket.
Pillérné Fekete Andrea

RENDHAGYÓ GYERMEKNAP

Iskolánkban hagyományosan színes gyermeknapi rendezvénnyel lepjük meg a diákokat. Ebben az évben a felsõs osztályfõnöki munkaközösség javaslatára a felsõs
gyermekeknek erdei kirándulást szerveztünk a Bakonyba.
Május 25-én három busszal utaztunk el a bakonyi Vinyére,
onnét gyalog erdei utakon sétáltunk el az Ördögrétre.
Ördögrét egy kis tisztás az erdõ közepén, mellette folyik a
vadregényes Cuha patak, környékén barlangok találhatók.
Ördögréti programunk: különbözõ játékos feladatok
megoldása, például lekváros kenyérevõ verseny, hiúz
keresés, kötélhúzás, foci, kötetlen sétálgatás az erdõben.
Gyermekek véleménye a bakonyi kirándulásról:
Nekem azért tetszett ez a gyermeknap, mert más volt
mind a többi. Elbuszoztunk Vinyére és elsétáltunk Ördögrétre. Amikor megérkeztünk bár sok játék várt ránk, mi inkább szabadon sétálgattunk a bakonyi erdõben. Tetszett a
kötetlenség is.
Kéri Virág 6.a osztályos tanuló

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a gyermekek utaztatásához
nyújtott önzetlen anyagi támogatásért az alábbi cégeknek, vállalkozóknak és szervezeteknek, hiszen segítségük nélkül ez a gyermeknapi program nem valósulhatott volna meg. Aliter-P Kft.; IKR Zrt.; T-Kopiker Kft.;
OSI Food Solutions Hungary Kft.; SZ & L
Enviromental Consulting Kft.; Szülõi Munkaközösség
Peresztegi Gáborné igazgató
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A bakonyi kiránduláson nekem a legjobban az utazás és
az erdei túra tetszett.
Az úton sokat nevettünk, meséltünk egymásnak és
szórakoztunk. Amikor a hosszú út után megérkeztünk,
ismerõs látvány tárult elénk. Elindultunk az erdõbe és egy
kis idõ múlva Ördögrétre érkeztünk. Sokat voltunk együtt az
osztállyal, és felfedezõ utakat tettünk az erdõbe. Sajnos
nemsokára elindultunk vissza, de az út visszafelé is
szórakoztató volt. Remélem még sok ilyen élményben lesz
részünk.
Szabó Netti 6.a osztályos tanuló
Köszönjük támogatóinknak, hogy anyagi segítségükkel
lehetõvé tették gyermeknapi kirándulásunkat.
Tóth Zoltánné osztályfõnöki munkaközösségi vezetõ
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Ö NKORMÁNYZATI
A meghatározott napirendi pontok menete szerint tárgyalt a képviselõ-testület május 31-ei rendes testületi ülésen. A jelentés a lejárt idejû határozatokról, valamint a két ülés közti események
beszámolóit vitatták meg elsõ napirendi pontban.
A napirendi pontot nem érintõ bizottsági határozatok
érintése kapcsán szóba került a Kinizsi Pál utca járdafelújításával kapcsolatos önkormányzati támogatás – melyet cement és kavics formájában három lakosnak ítélték oda – a
kérelmezõk további igényeit is igyekszik biztosítani az önkormányzat. Az érintetteket levélben tájékoztatták, az említett építõanyagot az önkormányzat szállította a helyszínre.
A testület az új temetõ rendbetételérõl is döntött a településkép javítása érdekében. A meghozott határozat szerint a
sírok közti utakat murvázzák, és a parkosítási karbantartást,
a zöld növényzet metszését is elvégzik a közmunkások. A
régi temetõben a csapadékvíz elvezetõ árkot burkolják
mintegy harminc folyóméteren.
A pénzügyi bizottság állásfoglalása értelmében a település közúti jelzõtábláit is cserélik, illetve szükség esetén pótolják azokat. A napirendi pont alkalmával újra szóba került
a Wesselényi utcai lakosok kérése, mely a fekvõrendõrök
visszaállítását célozta. Korábban a bizottság indokolatlannak tartotta az igényt, miután a hatályos közlekedési szabályok szerint az érintett területen egyébként is a 20 km/h sebességet kell tartani. A jövõben az érintett útszakaszon kiemelten figyeli a közlekedési morált a rendõrség.
Lázár Zsolt, a komáromi rendõrkapitányság vezetõje a
város közbiztonságával kapcsolatban tartott vetített képes
beszámolójából kiderült, hogy a rendvédelmi szerv létszámgondokkal küzd, a város kamerás térfigyelõ rendszere azonban – tapasztalataik szerint – pozitív hatással bír városunk közbiztonságára. Dr. Horváth Klára polgármester
úgy vélte, a rendszer tervezett bõvítésével tovább javulhat a
település közbiztonsága.
Beszámolt tevékenységérõl a helyi polgárõr egyesület is,
majd a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány 2011. évi beszámolójára is sor került. Az ismertetõ, tájékoztató jellegû
beszámolókat, valamint a napirendi pontot egyöntetûen
megszavazta a testület.
Gyámhivatali feladatai Bábolnának nem lesznek a jövõben, miután 2013. január elsejétõl járási szinten Komáromba kerül át az ügyintézés, hangzott el Kocsis Gábor jegyzõ
napirendi ponthoz tett kiegészítésében. A település szociális helyzetét megvitató gyermekvédelmi beszámolót egyhangúlag fogadta el a képviselõ-testület, csakúgy, mint a
Bábolnai Alapszolgáltatási Központét.
A következõkben a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás kérelmére kerítettek sort, ekkor TEOR számok automatikus átvezetése ügyében döntöttek a képviselõk.
Öt évre vonatkozóan hirdették meg a helyi sportbüfé üzemeltetését, a pályázati kiírás a hirdetõtáblán megtekinthetõ,
valamint letölthetõ a város honlapjáról is.

HÍRADÓ

Óvodafejlesztést, iskolai tehetséggondozást és életmódprogram lebonyolítását célzó pályázatok kapcsán tájékoztatta képviselõtársait a polgármester, a törekvéseket a képviselõk is támogatóan megszavazták.
A nyertes LEADER pályázattal több mint hétmillió forintot
tudhat magáénak a város, melyet a volt zeneiskola épületének belsõ felújítására fordíthat. Az ehhez szükséges önrészt
a képviselõ-testület biztosítja. Az ülésen szó esett arról is,
hogy a külsõ munkálatokra: tetõfelújításra, csapadékvíz elvezetõ csatornák cseréjére, szigetelésre és festésre is bekérik az árajánlatokat. Várhatóan a testület júniusban dönthet érdemben, és a nyári munkálatokkal akár már õszre
megújulhat a régi épület, melyben helyet találhat a helytörténeti gyûjtemény. A zeneiskola a tanév végén a felújított régi iskola épületébe költözik át.
A MLSZ országos labdarúgópálya építési programja ismét a képviselõk asztalára került. Az újonnan meghirdetett
programhoz a város is csatlakozott, a tervek szerint a futball-utánpótlás feltételeinek biztosítására mûfüves grundpályát épít az iskola udvarára az önkormányzat, saját többletbevételei terhére. A várostól mintegy négy és fél millió forintot igénylõ törekvés a helyi fiatalok sportolási lehetõségeit
bõvíti. Popovics György megyegyûlési elnök közbenjárásával és a testület egyöntetû támogató szavazatával a város
benyújtotta pályázatát, amennyiben az elbírálás sikeres
lesz, az óvodások és az általános iskolások használhatják
majd az új sportpályát.
Az önkormányzat elhatározta két Rózsaerdei úti ingatlanának értékesítését is, a kiírás a hirdetõn olvasható.
A Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Kft. végelszámolásáról már korábban döntött a grémium, hitelének
átvállalásával kapcsolatos napirendi pontban elhangzott,
hogy a társaság felvett hitelére az önkormányzat készfizetõ kezességet vállalt, mely helyett immár adósi pozícióba
szeretne lépni. Az önkormányzat kérelmezte a pénzintézettõl a szerzõdés módosítását, a korábbi ütemezés szerint
negyedévente, 2013. december 31-ig fizeti vissza a kft. által
felvett hitelt, ekkor megindulhat a végelszámolás folyamata.
A társaságnak további készfizetõ kötelezettsége, tartozása
nincs, vagyona pedig beolvad az önkormányzat vagyonába.
Bizottsági elõterjesztés nélkül érintették a június 11-én településünkre érkezõ országos méretû zarándoklat témakörét, a zarándoklók fogadását Bierbauer Imre alpolgármester
vállalta magára.
Zárt ajtók mögött döntöttek kiváló pedagógus címek adományozásáról. Az elismeréseket a tanévzáró ünnepségen
adják át. A testületi ülés végén két Árpád közi bérlakás bérbeadásáról is állást foglaltak.
A bábolnai grémium legközelebb június 27-én, szerdán (egy helyi vállalkozás avató ünnepsége miatt egy
nappal megelõzve a munkatervben foglalt idõpontot) ül
ismét tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák a települést
érintõ ügyeket.
www.btv.hu
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BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány 2012. május 10-én tartotta kuratóriumi ülését, melyen a tagok több napirendi pontot tárgyaltak. Többek között megtárgyalták a közalapítvány 2011. évi mérleg és eredmény kimutatást, közhasznúsági jelentését. Az ülésen részt vett a
közalapítvány könyvelõje és könyvvizsgálója is. Így a mérleg megtárgyalása
során a kuratórium és a felügyelõ bizottság tagjai közvetlenül is feltehették kérdéseiket. A részletes tárgyalást követõen
egyhangúlag fogadták el a mérleget és a
közhasznúsági jelentést. Ezt követõen
került sor a 2012. évi pályázatok kiírására.
A kuratórium egyhangú döntése alapján a következõ pályázatok kerültek kiírásra:
Ösztöndíj a bábolnai gyerekeknek
A 2012/2013 tanévre is ösztöndíj pályázatot hirdetett a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány, amelyre bábolnai
székhelyû társaságok és intézmények
helyi dolgozóinak gyermekei, illetve bábolnai egyéni vállalkozók gyermekei jogosultak. A pályázónak itt az iskolalátogatási bizonyítvány mellé (ha kitûnõ tanuló a gyermek, akkor a bizonyítvány
másolata is szükséges) egy bankszámlaszámot is meg kell adnia, lévén a pénzmozgás utalással történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28.
Támogatás az idõseknek
A korábbi évekhez hasonlóan ebben
az évben is meghirdette a közalapítvány
a Bábolna Zrt. és jogelõdje, valamint a

zrt-hez kapcsolódó gazdasági társaságok nyugdíjasainak támogatására irányuló pályázatát. A kuratórium az igények odaítélésekor dönt arról, hogy természetben nyújtott élelmiszercsomag,
vagy étkezési utalvány formájában támogatja az idõseket. A támogatásra jelentkezni a pályázati ûrlap kitöltésével lehet
2012. szeptember 28-ig.
Oklevél tulajdonosok részére szervezett rendezvény
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány korábbi ülésén határozott arról,
hogy a 2011. évben az oklevél tulajdonosok részére meghirdetett pályázatra jelentkezetteknek 2012. évben tart egy találkozót Bábolnán. A „200 éves Bábolna”
Alapítvány Alapító Okirata szerint 45 millió forint hozadékát lehet felosztani az
oklevél tulajdonosok között. Ez éves
szinten egy oklevél tulajdonosra vetítve
mindössze 1.700,- Ft, mely összeget
még az adók is csökkentik. Ezért a kuratórium a találkozó megtartása mellett
döntött, illetve azon oklevél tulajdonosok
hozadékát akik idõközben elhaláloztak,
vagy nem jelentkeztek, átcsoportosította
az oktatási célú pályázatokra.
A májusban megtartott kuratóriumi
ülésen döntöttek arról, hogy találkozót
2012. szeptember 6-án a Szabadidõközpontban fogják megtartani. Az erre irányuló meghívót minden, – a korábbi,
2011. évben jelentkezet –, oklevél tulajdonos névre szólóan megkapja. A kuratórium buszokat fog indítani Szendrõbõl,
Szentgotthárdról és Uraiújfaluból. A találkozó a Bábolnai Gazdanapok rendezvé-

A 200 éves Bábolna Alapítvánnyal kapcsolatban sokan tesznek
fel kérdéseket. Jelen cikkünkben az ezzel kapcsolatos kételyeket,
félreértéseket szeretnénk eloszlatni.
A Bábolnáért Közhasznú Közalapítványt 2004-ben alapította a
település önkormányzata.
Idõközben beolvadt több más alapítvány is: Sport Kultúra Média Alapítvány, Egészségügyünkért Alapítvány, Kutatás Fejlesztési
Alapítvány, Bábolna 200 éves Alapítvány. Folyamatosan támogatják az alapítványt vállalkozások is, de pl. Horváth Elemér hagyatékát is a kuratórium kezeli.
A legjelentõsebb összeg a 200 éves Bábolna Alapítványé, mely
100 millió forint. Köztudott, hogy 1989-ben Bábolna 200 éves évfordulója alkalmából alapította az akkori mezõgazdasági kombinát, élén dr. Burgert Róbert, aki a vállalat 1500 oklevéllel kitüntetett dolgozóját, nyugdíjasait kívánta támogatni. Az alapítvány rendelkezése szerint ezen összeg kamatait lehet felhasználni. Azt is
meghatározta az alapító, hogy milyen tevékenységet hogyan lehet
támogatni. Akkor személyenként 30 ezer forintot helyeztek letétbe, ami azidõtájt nagy összegnek számított. Az érzékelhetõség
kedvéért 1992-ben például a minimálbér 12.000,- Ft, az infláció
30%, a kitüntetettek által kapott összeg 3.600,- Ft volt, hiszen az
alapkamat 10% felett járt. Ma más a helyzet, ugyanis az alapkamat
6% körül mozog, így a 30 ezer forint 6%-a nem sok pénz. Közben
az adórendszer is módosult, szigorodott, ennek következtében az
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nyeihez fog kapcsolódni, így a délutáni
órákban az érdeklõdök megtekinthetik a
kiállítást is. A találkozó programjáról a
Bábolnai Fórum következõ számában
részletes tájékoztatást adunk.
Bábolna programjainak támogatása
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány anyagi forrásaival is segíteni kívánja Bábolna rendezvényeinek sikeres lebonyolítását, miután tudomása van arról,
hogy az Önkormányzatnak egyre kevesebb pénz áll rendelkezésére erre a célra. A pályázatra mindazok jelentkezhetnek, akik az önkormányzat által elfogadott idei kulturális programtervben szerepelnek és a 2012. augusztus 21. és október 30. közötti idõszakban fogják tartani rendezvényeiket.
A kitöltött pályázati ûrlapot a közalapítvány kuratóriuma címére kell eljuttatni
2012. augusztus 1-ig.
Ebben az évben a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány a sport támogatására nem hirdetett meg pályázatot.
A pályázatokkal kapcsolatos információk és a szükséges adatlapok a
www.babolna.hu oldalról tölthetõk le,
vagy a Polgármesteri Hivatal földszinti
ügyfélszolgálatán kérhetõk. Tájékoztatást a 34/568-000-as telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk. Valamennyi pályázati anyag kizárólag személyesen,
vagy postai úton nyújtható be.
A “Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány beszámolója, mérlege és közhasznúsági jelentése a www.babolna.hu honlapon, és a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõ.

alapítvány által kifizethetõ összeg kb. felét adóként kellene befizetni. Emellett adminisztrációs és postaköltségek is terhelik az
alapítványt, ezért a kuratórium úgy döntött, nincs értelme a jelenleg nyilvántartott 719 oklevelesnek kifizetni a maradék minimális hozzávetõlegesen 900 forint - összeget. Ma az oklevél tulajdonosok támogatására 45 millió forint, nyugdíjasok támogatására 35
millió forint, Bábolna környezetének alakítására 5 millió forint, fiatalok közép és felsõfokú oktatására 15 millió forint áll rendelkezésre. A kuratórium döntött arról is, hogy az oklevél-tulajdonosok
csökkenõ létszáma miatt a számukra letétbe helyezett összeget
folyamatosan átcsoportosítja fiatalok oktatásának támogatására.
Amennyiben ezt nem hajtaná végre a kuratórium, úgy a letéti 45
millió forintot az állam javára kellene befizetni.
A kuratórium úgy határozott, hogy a szeptemberben megrendezendõ gazdanapok alkalmával itt Bábolnán megvendégelik az oklevelek tulajdonosait. Szeptember 6-án a Szabadidõközpontban
délelõtt kerülne sor a találkozóra, majd ezt követõen az oklevelesek megtekinthetik a gazdanapok rendezvényeit is. A kuratórium
a volt bábolnai gazdaságokból – Uraiújfalu, Szendrõ, stb. – ingyen
biztosítja a Bábolnára utazást.
Az érintettek errõl névre szóló értesítést kapnak.
Az alapítvány kuratóriuma a leghumánusabb megoldást igyekezett választani a lehetõségek közül, hisz a fiatalok támogatására
gondol, támogatva mindannyiunk jövõjét.
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A BÁBOLNAI J. H. ZIEGLER GMBH LETT
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE BERUHÁZÓJA 2011-BEN
Május 8-án, ünnepélyesen adták át a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságért kitüntetõ címet a Megyeházán.
Az eseményt dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott személyes jelenlétével is megtisztelte. A megjelenteket Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte. Beszédében kifejtette, véleménye szerint az egész ország gazdasági fejlõdése azon is múlik, hogy a megyénkben élõ
kis- és közepes vállalkozások miként tudják a kínálkozó lehetõségeket kihasználni, hogy a kormány által kitûzött
egymillió munkahely létre jöjjön. Magyarország gazdasági talpra állítása a mezõgazdaság felvirágoztatása nélkül
nem lehetséges, ezt tükrözi az is, hogy a díjazottak között három agrárvállalkozás is van. A díjátadón a Ziegler Kft.
bábolnai üzemének a Komárom-Esztergom megye beruházója címet adományozta a Megyei Közgyûlés.
A cég a gazdasági válság ellenére is komoly beruházásokat hajtott végre, ezáltal képessé vált arra, hogy Bábolnáról a bútoripari cikkek mellett egyéb termékeket is felkínáljon az autóipar és egyéb mûszaki piacok számára a
már megszokott német minõségben.
A J. H. Ziegler GmbH az üzemet a 2006-os évben nyitotta meg Bábolnán és itt fõleg a bútoripar számára állít elõ
nemszõtt textíliákat. Miután 2008 elején a vállalat acherni telephelyén egy új gépsor került átadásra, az ezt követõ idõszakban tapasztalt erõs növekedés, többek között az autóipari vevõknél már egy újabb kapacitásnövelést követelt
meg. A közép és kelet-európai vevõk jobb helybeni ellátása
érdekében a kapacitás bõvítésére így már a magyarországi
bábolnai telephelyen került sor. Ezzel egy idõben további
területeket is vásároltak a további bõvítés lehetõsége érdekében.
A magyarországi telephely négy és fél éve a megnyitása
óta nagyon sikeresen fejlõdött. A csapat jó teljesítménye, a
kiváló logisztikai kapcsolat a mindössze 30 km távolságra
fekvõ Gyõrhöz, és a régió autóiparának további növekedése késztette a céget egy újabb fontos beruházásra.
2011. év végére egy németországival azonos kapacitású
üzemet létesítettek Bábolnán. A fejlesztést, karbantartást és
logisztikát is ennek megfelelõen ki fogják építeni Magyarországon. Elõzõ év végétõl már néhány magyar munkavállalójuk az anyavállalatnál Achernben betanuláson vett részt,
hogy biztosítsák az új modern gépsor zökkenõmentes
üzembehelyezését. Az autóipar a J. H. Ziegler GmbH számára az elõzõ években a legfontosabb iparággá fejlõdött.
Így már jelentõsen nagyobb mértékben lesznek képesek az
autóipart a magyarországi Bábolnáról hangszigetelõ és
más vliesalapú tartozékokkal ellátni. 2009-ben 1.268 tonna
vliest termeltek Bábolnán, 2010-ben 1.894 tonnát, 2011-ben
pedig az új gyártósor próbagyártásaival együtt 2.100 tonnát. Technológiai fejlesztéseik a természetes szálak iránti
megnövekedett igényeket igyekszik kielégíteni. A beruhá-

zásnak köszönhetõen jelentõs létszámbõvítést is végrehajtottak. 2009-ben a cégcsoport telephelyén 28 fõnek adott
munkát. 2010. év végére ez a létszám 52 fõre nõtt, ma pedig már 63 fõt foglalkoztatnak. Továbbá foglalkoztatnak 510 fõt munkaerõ közvetítõ cégen keresztül is.
A társaságnál egy közel 7 millió EUR-os beruházással új
csarnok és a vállalat legmodernebb és legsokoldalúbb
vliesgyártó gépsora létesült 2011-ben Bábolnán. Ez a gépsor biztosítja számukra, hogy a vállalatcsoport szinte öszszes szortimentje helyben gyártható legyen.
Fontos, hogy munkaerõ felvételeik során a helyi munkaerõt foglalkoztatják, illetve a beszállítók esetén is igyekszenek a térség vállalkozóit elõnyben részesíteni.
HD

KOMÁROMBAN VIZSGÁLJÁK A BÁBOLNAIAK SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEIT
Szabálysértési hatósági ügyekben ezentúl a települési
önkormányzatok jegyzõi helyett a kormányhivatal felelõs
az intézkedésben. Külön hatáskörû szabálysértési
hatóság a rendõrhatóság, az egyes feladatok ellátására
szakosodott rendõri szerv, valamint a NAV, vagyis a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. Az elzárással is
büntethetõ szabálysértések elbírálása a bíróság
hatáskörébe tartozik. A kormányhivatal hatáskörébe tartozó cselekmények hosszú lajstromába a becsületsértésen, kolduláson, a vallásgyakorlás megsértésén, a
csendháborításon, vagy a tiltott fürdésen át még a
vadászati, halászati, legeltetési tilalom megsértése és – az
érdekességek közül – a tiltott szerencsejáték is beletartozik. A tényállások listája a város honlapján megtalálható,

ezek közül, bármely tényállás fennállása esetén a kormányhivatal teljes körû hatáskörrel bír, a büntetést is õ
szabja és annak végrehajtása is az elkövetõ lakhelye szerinti illetékes kormányhivatalra tartozik. Bábolna ügyeit
érintõen (Almásfüzitõ, Ács, Bana, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa és Nagyigmánd mellett) a kormányhivatal
komáromi feladat-ellátási helye illetékes, melyet a komáromi városházán (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) találnak az érintettek. Ügyintézõk: Nagyné Varga Judit és
László Péter.
A komáromi feladat-ellátási ügyintézése: hétfõn 8-16
óráig, szerdán 13-16 óráig, pénteken 8-12 óráig tart.
További információ: 34/340-321
www.btv.hu
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F ÉNYES

BALLAGÁS LÓHÁTON

A LOVASPÁLYÁN BÚCSÚZTAK A LOVASISKOLÁS VÉGZÕSÖK
Évrõl évre a lovaspályán búcsúznak a lovasiskola
végzõsei, a ballagásnak nagy tradíciója van városunkban. A május 10-ei nagy alkalomra komoly lovas
produkciókkal készültek a diákok, idén negyvennégy
diák búcsúzott elõször a pedagógusaiktól az osztálytermekben, majd a zsúfolásig megtelt nézõtér elõtt közel
két órás mûsorukkal szórakoztatták a vendégeket.

A lovasballagásnak nagy tradíciója van Bábolnán. A
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és
Kollégium végzõsei már hetekkel korábban készülnek a
nagyszabású alkalomra, hiszen komoly lovas produkciók
nélkül elképzelhetetlen ez a ceremónia. Az ünnepség
május 10-én délelõtt a lovaspályán kezdõdött, a ballagók
közel két órás lovas programot mutattak be, kiragadva egyegy mozzanatot az itt töltött négy évbõl. Távlovaglás,
ugratás, felvezetés és számos látványos elem színesítette a
mûsort, nagy sikert aratott a lányok lovas karüsszellje,
melyet május 19-én az ópusztaszeri Nyeregszemlén ismét
bemutattak a Duna Televízió élõ közvetítése mellett.

A

BAROMFITENYÉSZTÉS ÉLVONALÁBAN

A tojástermelésben is élen járó, a világ harmadik legnagyobb baromfitenyésztõ vállalkozása, a Bábolna
Tetra Kft. mintegy kétszáz embernek nyújt biztos megélhetést. A több évtizedes tradícióját ma is életben tartó
vállalkozás három év után ismét megrendezte hagyományos konferenciáját május 18-án, melyre 38 országból érkeztek üzleti partnereik.
A Tetra Kft. nyolc éve privát cégként sikeresen mûködõ
baromfitenyésztõ vállalkozás. Szakmai konferenciája a hagyományokhoz hûen idén is lovas bemutatóval kezdõdött,
majd valóban a szakmáé volt a fõszerep. A hivatalos programokon túl a szabadidõs tevékenységek egymás és hazánk megismerését is szolgálják.
A Bábolna hírnevét öregbítõ társaság Ázsia, Afrika egzotikus országaiba is szállít naposcsibét, illetve keltetõtojást,
piaci részesedése folyamatosan növekszik.
– Fejlõdésünk elkerülhetetlen, hiszen míg Afrikában akad
olyan ország, ahol az egy fõre jutó éves tojásfogyasztás tíz
darab alatt van, ehhez képest hazánkban ez a szám közel
háromszáz darabra tehetõ, így az egzotikus országok irányában van lehetõség a továbbfejlõdésre – tudtuk meg Bu6

Pelczéder Zoltán iskolaigazgató a pillanat meghittségét
hangsúlyozta a ballagási ünnepen. Mint mondta, az
esemény egyfajta tisztelgés is a település lakói elõtt, akik
nagy empátiával fordulnak a lovasiskola felé.
Az intézmény diákjai számos lovasverseny-eredménnyel
öregbítik az iskola hírnevét, ezúttal az elismerésekre is sort
kerítettek. Legutóbb például a szakma kiváló tanulója
versenyben Tóth Tamara elsõ helyen végzett az ország
tizenhét benevezett intézményét felvonultató erõs mezõnyben, Bertók Mátyás pedig harmadik lett. Május 15-én
megkezdõdtek a vizsgák is, összesen 88 vizsgázó adott
számot tudásáról két héten keresztül.
A nyári idõszakban a lovas táboroké lesz a fõszerep, ahol
a visszatérõ diákok mellett a leendõ tanulók is ismerkedhetnek a helyi viszonyokkal. A lovasversenyek idõszakában
az iskola távlovasai is komoly nemzetközi megmérettetések
elõtt állnak, a fiatal lovak világbajnokságát is Bábolnán rendezik meg várhatóan augusztusban, itt a diákok mellett a
tanári gárda is szerepel.

www.btv.hu

dai Zoltán ügyvezetõtõl, aki azt is elmondta, legnagyobb
európai piaci partnereik Ukrajna, Románia, Olaszország,
Észak-Afrikában Algéria, de a világ több mint negyven országában ismerik nevüket.
– Szélesek a felvevõpiaci kapcsolataik, mely azért is elõnyös, mert a baromfipiac igénye változatos, idõnként jobban, olykor kevésbé keresett a termék, de amennyiben a
cég széles vevõi bázison nyugszik, akkor van lehetõség,
hogy átcsoportosítsa a terméket más piacokra.
A legolcsóbb fehérjeforrás hazánkban még mindig a tojás, az emberek szívesen fogyasztják, ez meghatározza a
cég jövõbeni sikereit is. A Bábolna Tetra Kft. ráadásul a tojást olcsón és nagy mennyiségben termeli, ehhez folyamatosan nemesíti a tenyésztett állatokat azok teljesítményének
növeléséhez.
Az idei konferencián jelentõs fejlesztéseirõl is beszámolt
a bábolnai cég, miután a kaposvári egyetemmel karöltve
egy új barna tojóhibridet tenyésztettek ki, amely sokkal
hosszabb tojóperiódusra alkalmas, ezenkívül fehér héjú tojást tojó fehérhibridet, valamint új húshibrid fajtát is bejelentettek.
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KOMOLY TERVEK
ÉS JÖVÕBE MUTATÓ BERUHÁZÁSOK
Nagy kihívás elõtt áll Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. új megbízott ügyvezetõje, aki feladatkörét
május 9-e óta látja el, tulajdonosi döntés alapján.

Az állami cég legfontosabb szerepe
a világszerte híres lótenyésztés megõrzése, és a Bábolnának is hírnevet hozó
génállomány megóvása, az épített
mûemlékek, épületegyüttesek méltó
védelme és fenntartása.
Csak kevesen tudják, hogy Magyarország utolsó állami angol telivér ménese is Bábolnához tartozik, tehát nem
csupán a Shagya-arab és az arab telivér fajta az, melynek tenyésztése és
értékesítése is a cég egyik legfontosabb feladata.
Bérci Balázs elmondta, sajnálatos
módon az elmúlt tíz évben a fenntartásra és beruházásokra nem jutott elegendõ pénz, azonban két éve megkezdõdött egy folyamat a nemzeti kincs
védelmének érdekében, ezért számos
beruházás is útjára indult a közelmúltban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jóvoltából
– Elkezdõdött a ménesudvar értéknövelõ rekonstrukciója, melynek elsõ
látványos lépése az 1800-as évek elején épült történelmi jelentõségû, világhírû lovarda felújítása, valamint a Ölbõpusztai telephely rendbetétele. Tervezõnk, a Czita Kft. Ybl-díjas építésze,
Czigány Tamás, aki egy személyben

Pannonhalma építésze is. Az õ közremûködésével vállalt fejlesztõ beruházások a turizmus fellendülését is szolgálják, ami nem csupán a ménesbirtok
érdeke, hiszen a város számára is kiváló lehetõségeket tartogat – mutatott
rá Bérci Balázs.
Mint megtudtuk, a vállalat megbízott
vezetõje fontosnak tartja a bábolnai
önkormányzattal való együttmûködést, összhangot már a beruházások
tervezésében is. Ennek érdekében
nagy hangsúlyt fektet a jövõben a
kommunikációra is, mely – mint mondta – eddig csorbát szenvedett.
– Olyan beruházások vannak folyamatban, amelyek nagyban befolyásolhatják a település életét is, hiszen
újabb nemzetközi hírnevet hozhat például az új négy évszakos lovas pálya
megépítése. Ennek azért van nagy jelentõsége, mert egy nemzetközi B kategóriás pálya birtokában olyan nemzetközi lovasversenyeket is rendezhetünk, amelyeket akár nemzetközi televíziós csatornák is népszerûsíthetnek,
ami egy újabb kitörési pontot jelenthet
az idegenforgalomban is – magyarázta
bizakodva a fiatal vezetõ, aki az építési
fejlesztések mellett a rendezvények
számát is megsokszorozná.
Az elmúlt idõszak versenyeit mindig
a szakágakkal karöltve rendezték meg
nagy sikerrel, így a folytatás is garantált.
– Az új pályát nagyszabású díjugrató megmérettetéssel kívánjuk majd felavatni. Nagy hangsúlyt fektetünk a tradicionális rendezvényeinkre is, például
a gazdanapokra, amely évrõl évre egyre nagyobb érdeklõdésre tart számot.
Nagy falat lesz, igazi nemzetközi attrakciónak számít az augusztusra tervezett Fiatal Lovak Világbajnoksága is,
melynek már a jövõ évi rendezésére is
pályáztunk – magyarázta a megbízott
vezetõ.

A MÉNESBIRTOK
2012. ÉVI
RENDEZVÉNYEI
Június 16.
Múzeumok Éjszakája
Éjszakai tárlatvezetéssel várja az
érdeklõdõket a Lovasmúzeum és
Hadtörténeti Kiállítás a Múzeumok
Éjszakája alkalmával.
Információ: 34/569-284

Július 29.
Megyei Díjugrató
Verseny
Augusztus 8-11.
Fiatal Lovak
Világbajnoksága
A világbajnokság igazi ,,fõpróbája’’
volt a 2012. április 27-29-én rendezett IX. Bábolna Derby Nemzetközi
Távlovas Verseny, melyen 11 nemzet 165 lova vett részt. Reméljük,
hogy ez a rendezvény is legalább
olyan sikeres lesz, mint a 2009. évi
Junior Távlovas Világbajnokság,
ahol 26 ország 93 lovasa képviseltette magát.

Szeptember 5-8.
Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapok
A ménesbirtok tradicionális kiemelt
rendezvénye a nagyszabású vidéki
mezõgazdasági kiállítás, melynek
tematikája felöleli a mezõgazdaság,
a hozzá kapcsolódó ágazatok és az
élelmiszeripar teljes skáláját, mintegy 200 kiállítóval. Ebben az évben
a tulajdonos Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. még nagyobb hangsúlyt
kíván fektetni a kis- és középvállalkozások támogatására. A rendezvényt idén is szakmai fórumok, konferenciák, partnertalálkozók, gépés lovasbemutatók kísérik.

Október
Lovastusa
Tanintézeti Bajnokság
A díjlovaglásból, tereplovaglásból
és díjugratásból álló lovas sportágat, a military-t idén októberben ismét népszerûsítik.
www.btv.hu
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„JÁTÉKOS HATPRÓBA’’ AZ ARBORÉTUMBAN”
Május 10-e a madarak és fák napja. A világon elõször
Chernel István, (magyar ornitológus) szervezte meg, 1902ben, hazánkban. Utána, 1906-ban iktatták törvénybe, hogy
minden év májusában egy napot az iskolában arra kell
szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. Mi az óvodában is törekszünk erre, természetesen koruknak megfelelõen. Ilyenkor beszélgetünk a madarakról, fákról, természetrõl, erre a témára építjük a foglalkozásainkat. Ezért is szerveztük az idén is az Arborétumba a
tavaszi kerékpártúránkat. Ez a program még, csak úgy,
mint óvodásaink, „gyerekcipõben jár”, hiszen tavaly volt az
elsõ ilyen rendezvényünk. Akkor nagyon jól sikerült, így azt
terveztük, hogy ezzel a programlehetõséggel bõvítjük hagyományainkat.
Az idén szerettük volna színesíteni, tartalmában bõvíteni
a programot, így „játékos hatpróbát” szerveztünk a részt vevõknek.
Mindenki izgatottan várta az indulást az óvoda elõl. Volt,
aki két-, három-, de akár négykerekû biciklivel vágott neki a
távnak. Néhányan rollerrel érkeztek, vagy „pedálos traktorral”. Olyanok is akadtak, akik biztonságosabbnak találták,
ha gyermekülésbõl szemlélik a „versenyt”. A város önkéntes polgárõrei ezúttal is biztosították számunkra az utat. Köszönjük nekik! Szerencsésen, koccanások nélkül érkeztünk
meg az Arborétumhoz, ahol Mariann néni, óvodánk vezetõje ismertette a további programot.
Az óvónénik 6 állomáson különbözõ ügyességi feladatokkal várták a gyermekeket.
Minden kisgyerek kapott egy hatszirmú papírvirágot,
melyre az állomásokon pecsétet kaptak különféle állatos
nyomdával, ha a feladványt jól teljesítették. Voltak ügyességi feladatok, célbadobás „ hõlégballonba”, békaugratás
(mûanyag békával), pillangók szívószállal áthelyezése a kosárba. A memóriát megmozgató feladatok közt, volt, ahol

RENDHAGYÓ KIRÁNDULÁS
Óvodánk hagyományai közé tartozik, hogy májusban
minden csoport kirándulni megy. Van, aki az állatkertet választja, van aki Tatán hajókázik. Mi ezúttal rendhagyó kirándulást terveztünk. Remeteség pusztára mentünk az Old
Lake kalandparkba. Nagyon izgultunk, volt aki számolta a
napokat, mennyi van még hátra az indulásig.
A kirándulás napján úgy tûnt az idõjárás nem fogad kegyeibe bennünket. Szerencsére a fák megvédtek minket az
erõs széltõl. Legelõször a gyerekeket beöltöztették azokba
a felszerelésekbe, amik nélkülözhetetlenek a biztonságos
mászáshoz (beülõ heveder, sisak, kesztyû). Végül már úgy
néztek ki, mintha sok kis bányász várakozna. A segítõk
megmutatták nekünk, hogyan kell használni a biztosító köteleket, karabinert, hogyan kell felszerelni a csigát, amivel
késõbb le fognak csúszni. Majd a próbapályára mentünk,
ahol mindent megmutattak, elpróbáltattak velünk. Addig
gyakoroltunk, amíg minden tökéletesen nem sikerült. Nekünk, felnõtteknek is meglepõ volt, hogy mennyire figyelnek, milyen fegyelmezettek a korábban még rakoncátlankodó gyerekek. Aki teljesítette a próbapályát, az mehetett
tovább az igazi nagy pályára. Minden akadály komolyan
próbára tette a gyerekek bátorságát, ügyességét, kitartását
és a felnõttek állóképességét, hiszen hol ide, hol oda futkostunk, dicsértünk, bíztattunk, ha kellett bátorítottunk. A
gyerekek szívesen, örömmel próbáltak ki mindent. Az
ügyesebbek megpróbálkozhattak a következõ pályával is,
8
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madaras énekek, dalok, versek, elõadása volt a feladat.
Egy másik állomáshelyen pedig mesék szereplõit kellett felsorolni a gyerekeknek, majd a környezethez kapcsolódó témájú puzzle kirakásáért járt a megérdemelt pecsét.
A vidám, játékos megmérettetésben mindenki kellemesen elfáradt, így jól esett a gondozó nénik, konyhás nénik
által elkészített zsíros kenyér hagymával, és az „óvodai”
tea.
Köszönjük a szülõknek, hogy elkísérték gyerekeiket, reméljük õk is ugyanolyan jól érezték magukat, mint az ovisok. Az intézmény gyermekeinek fele részt vett a programon és örömmel tapasztaltuk, hogy több már iskolába járó,
volt óvodásunk is eljött és végrehajtotta a feladatokat.
A délután nagyon jól sikerült, még az idõjárás is kegyes
volt hozzánk, mondhatjuk: „ Jövõre veletek ugyanitt!”
Köszönjük a Vértes Erdõ Zrt.-nek, hogy segítséget nyújtottak a programunk lebonyolításához.
Homoki Judit óvodapedagógus
ahol újabb kihívások, más jellegû akadályok várták õket.
Jó érzés volt látni, ahogy a gyerekek bíztatják, segítik
egymást, vagy éppen jó tanáccsal látják el elbizonytalanodott társukat. Az egyik kedvenc próbatételük a csúszda
volt, ahol csigára kapaszkodva egyik fától a másikig lehetett csúszni. Miután mindenki célba ért, következett a jól
megérdemelt ebéd, amit a konyhás nénik csomagoltak és
a meglepetés fagyi a szomszédos szállodából. Szinte észre sem vettük és máris eltelt a nap, indulni kellett haza. Útközben, a buszon aztán egymás szavába vágva mesélték
az élményeket, kinek melyik akadály tetszett a legjobban,
melyik volt nehéz. Hazaérve folytatták az élménybeszámolót a szüleiknek. Tartalmasan, vidáman telt a nap, igazán jól
szórakoztunk.
A katicás csoport nevében írta:Szijártóné Bojtor Katalin

ANYÁK NAPJÁN

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. A
család egyik legszebb ünnepérõl a város legkisebbjei
sem feledkeztek meg. A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde Méhecskés csoportjának csöppségei az Idõsek Klubjába látogattak, ahol egy szívhez szóló mûsorral szórakoztatták nyugdíjasainkat. Dalokkal, versekkel és furulyaszóval is készültek az alkalomra. Az anyák napi köszöntés folytatásában egy-egy szál virággal lepték meg az
Idõsek Klubjának nagymamáit, dédmamáit.
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„HÍVOGAT
AZ ISKOLA”
A hagyományokhoz híven májusban az iskola alsó tagozatos munkaközösségének
meghívására
nagycsoportosainkkal ellátogattunk
az iskolába. Még a zuhogó esõ sem
tartott vissza bennünket, hogy eleget tegyünk a meghívásnak. Csengõszóra értünk oda, amitõl az ovisok egy kicsit megszeppentek.
Bors Erika néni és Kántor Kata néni
irányításával megkerestük az osztálytermeket, ahol már vártak bennünket az elsõsök. A tanító nénik
úgy állították össze az óra anyagát,
hogy interaktív módon az óvodások
is részt vehettek a munkában. Az elsõsök sokat mondókáztak, énekeltek, mozogtak, amibe bevonták az
ovisokat is. Az iskolásokkal közös
feladatmegoldást nagyon élvezték
óvodásaink.
Az órán mind az óvodás, mind iskolás gyerekek nagyon fegyelmezetten viselkedtek, bátran jelentkeztek, válaszoltak, dolgoztak. A 45
perc nagyon gyorsan eltelt, ráadásul az óra végén még ajándék
könyvjelzõt is kaptak a gyerekek,
amit büszkén vittek haza. Mielõtt elbúcsúztunk volna, a tanító nénik
körbe vezették gyermekeinket az iskola folyosóin, megmutatva nekik
az osztálytermeket és egyéb helyiségeket. Az ovisok kissé megilletõdötten sétáltak és nézelõdtek.
Az I. osztályban jó volt újra találkozni a volt ovisainkkal, látni menynyit fejlõdtek, komolyodtak. Örömmel tapasztaltuk, milyen ügyesek,
milyen könnyen vették az akadályokat, mert ez azt jelenti, hogy nem
volt hiábavaló az elmúlt négy éves
munkánk.
Reméljük, a mostani nagycsoportosok is jól fogják érezni magukat
szeptembertõl az iskolában! Mert
ha így lesz, úgy érzem elértük célunkat, vagyis azt, hogy boldog természetes kíváncsisággal várják az
iskolát. Bízunk benne, hogy segítségünkkel szert tettek a szükséges
jártasságokra, készségekre, képességekre, és ha ezek rendelkezésre
állnak, a késõbbiekben a kisgyerek
jól taníthatóvá válik.
Lipótné Horák Valéria
óvodapedagógus

2012. június

AUSZTRIA MAGASLESBÕL
A cím alapján teljesen másra számíthatnánk, mint általános iskolások kirándulása a szomszédos országba A
programok tükrében azonban már érthetõbb a címadás.
Május elsõ hétvégéjén ötven fõs- zömében általános iskolásokból álló csoport kelt útra immár hagyományosan a
német nyelvterület közel fekvõ nevezetességeivel ismerkedni. Utunk elsõ állomása Siegharts-kirchen - ausztriai
partnertelepülésünk volt.
Felkerestük a Bábolna Strassét, a
városunkról elnevezett utcát, mely rendezett szép utca a város szélén. Herr
Knirsch- a kísérõnk a közeli hegyre kalauzolt bennünket, ahol a szép panoráma mellett modellrepülõgép-bemutatóra került sor a helyi modellezõ klub
lelkes tagjainak köszönhetõen. A végén Zucker –azaz cukor záport zúdítottak ránk a repülõbõl. Kaptunk itt enni,
inni és a vállalkozó szellemûek falmászást gyakorolhattak. A szervezést
Barbara Kadlecnek köszönhettük.
Szép élmény volt a sieghartskircheni
látogatás. Szerencsére néhány bátrabb diák németül is megszólalt.

Nincs messze Bécs Sieghartskirchentõl, ahol a programunk folytatódott.
Buszunk a Donauturmnál állt meg,
ami egy 250 méter magas torony az
Uno City közelében, mely a fõváros
nemzetközi, diplomáciai negyede.
Napsütés lévén igazi rálátásunk nyílt a
környékre, és bár magasról lestünk le
Bécsre, senkinek nem volt tériszonya.
A modellrepülõk és a torony után
még mindig magasban jártunk. Következett a Práter, a bécsi vidám park,
minden gyerek várva-várt úti célja, ami
frenetikus sikert aratott.
Kezdtük a Riesenraddal- azaz az óriáskerékkel, ami 100 évesnél is idõsebb és a maga korában a világon a
legnagyobb volt.
A folytatás pedig egyénileg zajlott,
kinek-kinek kedve és bátorsága szerint.
Érthetõ, hogy végül nehezen vettük
rá magunkat, hogy búcsút intsünk ennek a napnak és a szép és vonzó
Ausztriának.
Veres Zoltán

HIDASKÜRTRE KIRÁNDULTUNK
Ismételten kedves meghívást kaptunk a hidaskürti nyugdíjasoktól egy baráti
találkozóra. Május 24-én 51-en indultunk izgatottan, várakozással telve, hogy újra lássuk ismerõseinket, hiszen már egy éve nem találkoztunk. 9 órakor érkeztünk meg Hidaskürtre, ahol nagy szeretettel, finom reggelivel fogadtak bennünket. 10 órakor indultunk Pozsonyba, ott megtekintettük a Természetrajzi Múzeumot, kisvonattal végigjártuk az óvárosban a koronázási útvonalat, gyönyörködtünk a csodálatos épületekben, közben pedig megismertük a város történetét,
mert magyar nyelvû idegenvezetést is kaptunk.
A városban három csoportot alkottunk, hidaskürtiek, bábolnaiak közösen, így
néztük meg a nevezetességeket, ami által lehetõvé vált az is, hogy elmesélhessék a séta, fagyizás, sörözés közben az elmúlt egy év történéseit. A szervezõk
még arra is gondosan ügyeltek, nehogy valaki elvesszen. Piros, fehér és zöld
színû kitûzõket kaptunk, amin a polgármester asszony neve és telefonszáma
volt, így mindenki tudta, hogy melyik csoporthoz tartozik.
Délután visszamentünk Hidaskürtre, ahol a helyi templomban egy szentmisén
vettünk részt, majd nagyon finom vacsora mellett beszélgethettünk. Vendéglátóink még jó zenérõl is gondoskodtak, így akinek még volt energiája, táncra is perdült.
Nagyon jól éreztük magunkat, sok élménnyel gazdagodtunk.
Berkesné Szûcs Ágnes

SZÜNIDEI MATINÉ A MÛFÜVES PÁLYÁN
Szeretettel várjuk a gyerekeket a BSE mûfüves pályájára
2012. július 2-tõl július 28-ig hétfõn és csütörtökön 16-tól 18 óráig
kellemes, sportos idõtöltésre – foci, ügyességi játékok.
Bõvebb információ: Szilágyi Ágnes 30/417-9236
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PÁLYAVÁLASZTÁS 2012.

TÁJÉKOZTATÁS

Május hónapban lezárult egy hosszú folyamat általános iskolánkban, a felvételi eljárás.
Végzõs diákjaink az elsõ félév során számos rendezvényen – SULIBÖRZE,
Pályaválasztási Kiállítás, pályaválasztási szülõi értekezlet – ismerkedhettek a
különbözõ iskolatípusokkal, szakmákkal, az eljárás rendjével, hogy meghozhassák döntésüket: merre is tovább?
Fontos, nehéz és összetett döntés ez, hiszen több mindent kell mérlegelni.
A vágyak mellett számba kell venni a tanulmányi eredményt, az írásbeli felvételin elért pontokat, és a távolabbi jövõre nézve azt is, hogy kikre lesz szükség a munkaerõ piacon.
Úgy tûnik, nyolcadikos diákjaink mindezeket mérlegelve döntöttek, hiszen
többségük az elsõ helyen megjelölt középfokú intézménybe nyert felvételt.
45 diákunk közül 5 fõ gimnáziumban, 18 fõ szakközépiskolában, míg 22 fõ
szakiskolában folytatja õsztõl tanulmányait. Ebben az évben is a többség
Gyõr iskoláit választotta, összesen 25 fõ, 19 diákunk Komárom- Esztergom
megyében, 1 fõ pedig Budapesten tanul tovább.
Reméljük, valamennyien megállják helyüket az új iskolában, megfelelnek a
középiskola által elvárt követelményeknek. Ehhez kívánunk kitartást és sok
sikert!
Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelõs

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket,
hogy a Bábolnai Általános Iskola

ballagási ünnepségét
2012. június 15-én (pénteken)
17 órakor,
tanévzáró ünnepélyét
2012. június 20-án (szerdán)
17 órakor
tartja az iskola sportpályáján.
(Rossz idõ esetén a
Sportcsarnokban tartjuk mindkét
rendezvényt.)
Szeretettel várjuk a szülõket,
hozzátartozókat
és minden kedves vendéget!
Peresztegi Gáborné
igazgató

NAGY MÚLTÚ FESZTIVÁLON MUZSIKÁLTAK

FRANCIAORSZÁGI UTCAFESZTIVÁLON PARÁDÉZOTT A RITMUS-KONCERT FÚVÓSZENEKAR

Április 5-tõl 10-ig Franciaországban és Belgiumban parádézott a Ritmus-Koncert Fúvószenekar, hiszen a formációt
a 139. alkalommal megszervezett külföldi fesztiválra invitálták. Minden évben csupán egyetlen hazai csapat szerepel-

het, ezúttal a bábolnai zenészekre esett a választás, akiket
az újévi koncertjük kapcsán fedeztek fel színvonalas ünnepi koncertjük videofelvételét látva. A zenekar számos külföldi szereplésnek is eleget tett már, ez a bemutatkozás azonban nagy kihívás volt számukra, hiszen ezúttal a táti mazsorettekkel mûsoroztak. A felkészülést is komolyan vette a
zenekar, csakúgy, mint a külföldi produkciót, a nemzetközi
muzsikus bolyban azonban kifogástalanul megállta helyét a
formáció. A nemzetközi forgatagban új zenész-barátságok
is születtek az esti közös, vacsorákat követõ emlékezetes
muzsikálások alkalmával. Bánfi Csaba vezetõtõl megtudtuk, az utcafesztivál külföldi közönsége a magyar fellépõket
meglepetéssel és megelégedéssel fogadta, a mûsor és a
repertoár ugyanis ezúttal is tanúbizonyságot tett a magyar
zenei oktatás magas színvonaláról. Bánfi Csaba azt is elárulta, franciaországi parádéjuk során számos nevezetességet is megnézhettek a zenész fiatalok, akik szép élményekkel gazdagodtak, hála a sok éves kitartó munkát kívánó, ám annál több örömet és megbecsülést hozó zenetanulásnak.

AZ UTOLSÓ AKKORD A TANÉVBEN A ZÁRÓVIZSGA
Nagykorúságába lépett a tanévek számát illetõen a Bábolnai Zeneiskola is, hiszen immár tizennyolcadszor zárják
az évet az intézményben.
Bánfi Csaba igazgató véleménye szerint szakmailag
eredményekben gazdag, kiváló tanévre tehetnek pontot.
Büszkeségük, két tanulójuk a konzervatóriumba is felvételt
nyert. A hangszeres záróvizsgákra május 24-én került sor.
A zenei tagozat mellett a modern tánc és a másodikos
tehetségkutató csoporttal bõvült drámacsoport mûködik az
intézményben
A jövõt érintõen bizakodó az igazgató, az iskolának elsõsorban a létszámkérdést illetõen kell fejlõdést mutatnia.
A vizsgák után a pihenésé a fõszerep, persze a gyakorlást nyáron sem illik felejteniük a növendékeknek, akik idén
még egy rövid táborozásban is részt vehetnek.
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ÚJ ADÓK, DRÁGULÓ
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KULISSZAJÁRÁS A HIVATALBAN

HÉTKÖZNAPOK
Sajnálatos módon a kormány korábbi elképzelései,
melyek adóegyszerûsítésrõl és adócsökkentésrõl szóltak, igen gyorsan kudarcot vallottak - vagy egyszerûen
elfelejtõdtek. A kormány az elhibázott egykulcsos adót
„kétkulcsosította”, miközben a bevételkiesést tengernyi
új adóval pótolta. Így valódi adócsökkentésrõl, hát még
adóegyszerûsítésrõl semmiképpen sem beszélhetünk,
hiszen az elmúlt két évben nem kevesebb, mint 9 új adót
ismerhetett meg az ország. A bankadó, hipermarketadó,
telekomadó, Robin Hood-adó, csipszadó és baleseti
adó után ma a sárgacsekk-adóról, telefonadóról és biztosítási adóról szólnak a hírek.
„Nem az emberek fogják megfizetni a válság árát” –
szólt adóemelésekkor és új adók bevezetésekor az elmúlt két évben a kormányzati kommunikáció. Való igaz,
az adók az elsõ idõben a vállalkozási szektort sújtották,
hiszen a banki különadónál a jogszabály kerek perec
megtiltotta az adó átterhelését. Most azonban már a valódi teherviselõ a lakosság lehet, hiszen a telefonadó, a
sárgacsekk-adóként emlegetett pénzügyi tranzakciós illeték és a biztosítási adó kapcsán az adó áthárítására
konkrét tiltás nincsen. Igaz, minden esetben az a megfogalmazás, hogy az adó alanyai a távközlési cégek, illetve a bankok és a biztosítók, azonban az áthárítás ténye
nem kérdés. Inkább csak az, hogy teljesen vagy csak
részben tudják érvényesíteni áraikban a bankok, telefontársaságok, biztosítók az új adókat, és ezért teljesen
vagy csak részben fogják az emberek megfizetni a kormány újabb ötleteinek az árát.
Az igazi probléma azonban nem maguk az adók, hanem a magyar adórendszer teljes kiszámíthatatlansága.
Az új adók bevezetése is remek példája ennek: a kormány az év közepén, néhány hét alatt dönt különösebb
egyeztetés nélkül jelentõs adókról, melyeket ráadásul
néhány hónapon belül már el is kell kezdeni fizetni. Ráadásul, akik megalkották vagy jóváhagyták ezeket az új
adókat, láthatóan nem foglalkoztak olyan csekélységekkel, hogy például egy percalapú telefonadó bevezetése
életszerûtlen a jelenlegi tarifacsomagok mellett és a távközlési szolgáltatóknak a teljes számlázási rendszerüket
is meg kell változtatniuk az adó miatt.
Sajnos utánanézni sincs értelme, hány tucatszor változtak a magyar adószabályok az elmúlt két évben, beleértve az adózás eljárási szabályait, formai követelményeit. Ilyen adózási környezetben egyszerûen képtelenség akár két-három, nagyobb beruházások esetében
négy-öt évre elõre tervezni. Nem is csoda, hogy a befektetõk kétszer is meggondolják, érdemes-e idehozniuk a
pénzüket.
És végül egy friss hír a telefonadóval kapcsolatban: a
három nagy mobilszolgáltató közül már kettõ megszólalt. Ugyanis a Telenor után a Vodafone is bejelentette,
hogy nem tudja egyedül vállalni a telefonadó és a válságadó jelentette terhet, így árai emelésére kényszerül.
Ennyit arról, hogy ki is fogja megfizetni az adót…

Heten hozzuk a döntéseket – magyarázta dr. Horváth
Klára polgármester, mikor a képviselõ-testület összetételét
taglalta ifjúkorú látogatóinak június 4-én a városházán. Az
iskola két végzõs osztálya - immár hagyományosan - a
hivatalban tartotta rendhagyó történelem óráját, melynek
alkalmával a diákok megismerkedtek az önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladataival, az ügyintézések
menetével, a helyi intézmények mûködésével. A fiatalok azt
is tolmácsolták: nem ártana Bábolnán egy társalgásra alkalmas közösségi tér és egy diszkó sem. Legközelebb a
vidám ballagáskor jár a nyolcadikos diákság a hivatalban.

BIBE SIKEREK

A 2010 év elején alakult Bábolnai Íjászok Baráti Egyletének tagjai kezdetben baráti társaságként találkoztak a bábolnai arborétumban, ahol az íjászat mesterségét próbálgatták, csupán az íjászkodás öröméért lõttek célba. Az idõk
folyamán kiderült, hogy legtöbben jó céllövõk, remekül
bánnak az íjjal, ezért elkezdtek más hasonló csoportokhoz
járni, hogy összemérjék erejüket. A sok gyakorlás és a tehetség odáig vitte õket, hogy különbözõ megmérettetéseken a legjobb helyezéseket érik el.
Múlt hónapban is több baráti egylet versenyén vettek
részt. Elõször Komáromban jártak a „Ketel Kupán”, ahol
Bujáki Viola és Bujáki Bálint – a BIBE két ifjú reménysége –
kategóriájukban a legjobb eredményt érték el. Ezután az
osztrák határ közelében található Levél községbe látogattak. Itt is az imént említett két fiatal íjász volt eredményes, ismét aranyéremmel térhettek haza, majd Hegyeshalomban
is Bujáki Bálint bizonyította, hogy korosztálya legjobb íjásza. Végül Csornán Németh Ferenc felnõtt kategóriában,
„tiszteletre méltó” kategóriában – ötven év felett – pedig
Pauer János bronzérmet szerzett.
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Június elsõ hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem
is kell, hogy az legyen. Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, a diploma. A lecke és
dolgozatírás, a dicséret és a feddés.
A Földön minden ember sokat köszönhet a pedagógusainak. Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai
során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár a diák egész életét meghatározza.
Mára sajnos sokat veszített a pálya presztízsébõl, megbecsültségébõl. Pedig az elvetett mag csak akkor tud
növekedni, majd bõ termést hozni, ha gondos kezek mûvelik az alapoktól a doktori disszertációig.
Ennek bizonyítására álljon itt Móra Ferenc elbeszélése.
Az oldalt összeállította: Veresné Szkocsek Mária

MÓRA FERENC:
Mikor éntõlem egyszer kis iskolás
koromban azt kérdezte öreg tanítóm,
hogy mi szeretnél lenni, azt mondtam
rá:
– Forintos Gyurka.
– Hát aztán miért szeretnél te Forintos Gyurka lenni, mikor te Pajor Palkó
vagy? – nevetett tanítóm.
– Azért, mert engem akkor szidnak
meg otthon, ha nem tanulok, Forintos
Gyurkára pedig akkor haragszanak,
mikor tanul.
Nem volt pedig ennek a fele se tréfa.
Magam is ott voltam, mikor Forintos
Gyurka eldicsekedett az apjának a
szép írásával.
– Ezt nézze meg, édesapám. Azt
mondta a tanítóm, olyan az írásom,
mint a metszés, lehet még belõlem íródeák is.
Kevély Forintos Gergely haragosan
lökte el maga elõl az irkát.
– Micsoda bolondság ez már
megint? A Forintos Gergely fia nem
szorult arra, hogy betintázza az ujját.
No, akkor én nagyon szerettem volna cserélni Forintos Gyurkával, ráadásul még a nyeletlen bicskámat is neki
adtam volna.
Hanem akkor nagyon megsajnáltam, mikor engem bevittek a városba
tanulni, Gyurka meg otthon maradt
malacot õrizni. Pedig még az édesapám is közbenjárt érte.
– Vétkezik kelmed, Forintos uram,
hogy azt a jó eszû gyereket elfogja az
iskolából.
– Elég az, ha írni-olvasni megtanult dörmögött az öreg Forintos. – Ámbátor
annak sem veszi semmi hasznát. Az
apja hírbõl se ismeri a betût, mégis
megsüvegeli még a földesúr is.
S olyan kevélyen nézett apámra,
hogy az arcába szaladt tõle a vér. Ha-
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nem azért csak úgy csendesen szólt:
– No, no, Forintos uram, senki se
vallott még azzal szégyent, amit tud. A
kelmed fia se lenne azzal kisebb ember, ha tudományt szerezne a gazdasága mellé.
Ahogy így szót váltanak, éppen benyitott az uraság Gáspár hajdúja, nagy
tisztességtudással. Forintos uram fölfújta az ábrázatát, s nagy leereszkedve
kérdezte:
– No, mi jót hoztál, Gáspár?
– Ezt a levélkét hoztam Forintos
uramnak. Tessék elintézni, tisztelteti
szépen az uraság. De úgy, hogy már
ebéd után ott legyen.
Forintos uramnak leesett az álla, de
azért csak fölbontotta a levelet, s úgy
tett, mintha olvasna.
– Köszöntetem a nagyságos urat,
mondd meg, hogy ebéd után a magam személyében ott leszek.
Gáspár hajdú csak lekapta a fejét,
aztán fölkapta az egyik kezét is, a másikat is, a szája elé tartotta mind a kettõt, de még úgy is kilátszott mind a
harminckét foga, olyan jóízût nevetett.
Már a másik utcába is befordult, de
még onnan is behallatszott a nagy jókedve.
Az öreg Forintos úgy megmeredt,
akár a kapubálvány. Mi lelhette ezt a

vén embert? Kivette a zsebébõl az öszszegyûrt levelet, kisimogatta a tenyerén, forgatta elõre-hátra, de csak nem
tudott vele mire menni. Utoljára odaintette a fiát:
– No, tudós úr, most mutasd meg a
nagy tudományod. Mi van ebben az
írásban?
Gyurka majd a bõrébõl bújt ki örömében, ahogy a levelet olvasta.
– Arra kéri az uraság édesapámat,
hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat
ebéd után. A városba akarnak menni,
de megsántult az ostorhegyesük.
Kevély Forintos Gergely a feje búbjáig elvörösödött, s olyan rengõ léptekkel ment a belsõ szobába, mintha ki se
akarna többet jönni. De kisvártatva
csak kijött, s csöndesen megcirógatta
a gyerek szöszke fejét.
– No, fiacskám, vedd elõ a kalamárist. Van-e még benne tinta?
– Van, apám – mondta a gyerek, s
csodálkozva emelte apjára a szemét.
– No, hozzad hamar, sebesen. Levelet írsz az uraságnak. Szépen engedelmet kérsz, hogy délután nem adhatunk lovat, mert nekünk is szükségünk
van rá. Beviszlek a városba, beíratlak a
nagy iskolába, hogy szégyent ne vallj,
mint az édesapád. De így írd ám, érted-e, tudós kis deákom!

A VÁROSI KÖNYVTÁR nyáron július 3-31-éig zárva tart.
Augusztus 1-20-áig csökkentett nyitvatartási idõben,
csak szerdán és csütörtökön várja látogatóit.
Augusztus 21-étõl a szokásos nyitvatartási rend
szerint mûködik.
Megértésüket köszönjük!
Könyvtárvezetés

BÁBOLNAI FÓRUM

K ISTÉRSÉGI

2012. június

ELÕADÁSSOROZAT MEGYEI PÁLYÁZATBÓL

2011. végén, a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok
Igazgatósága által beadott, a Nemzeti Kulturális Alap Közmûvelõdési Kollégiuma pályázatán elnyert támogatás segítségével, a Kistérségi Közkincs Kerekasztal elõadássorozatot indított. Gábor Klára, kistérségi közmûvelõdési referens
szervezõ munkájának köszönhetõen, 2011. decemberétõl 2012. május végéig, kistérségünk kilenc településén, harmincegy program valósult meg. Ezek közül négyet bábolnai lakosok, illetve városunkba látogatók tekinthettek meg.
2011. december 16-án, a Városunk Karácsonya rendezvényen a Magyarock Dalszínház mûvészei, „A betlehemi
csillag” címû darabjuk dalaival varázsoltak ünnepi hangulatot a Szabadidõközpontba.
2012. március 9-én, Önkormányzatunk „Nõnapi mûsor”ának keretében, egy tánctörténeti barangolásra invitálta a
közönséget a komáromi Újhold Együttes, a helyi Cseperedõk Néptánccsoport közremûködésével. Az elõadás a régi
– 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 szólt.
A harmadik elõadásra április 30-án került sor, az elõzõekhez hasonlóan, a Szabadidõközpontban. Városunk majálisának záró eseményeként, Ion Luca Caragiale: Viharos éjszaka címû, két felvonásos vígjátékával szórakoztatta a közönséget, a tatabányai Orfeusz Társulat.
A sorozat végén, április 24-én, a Bábolnai Általános Iskola mûvészeti termében, felsõ tagozatos diákjaink a Katonadolog címû, vidám, humoros elõadást láthatták. Garay János Az obsitos címû mûvét rendhagyó módon dolgozta fel

a szlovák-magyar határ menti SZEVASZ Színház, Gágyor
Péter rendezésében. A nagyotmondó obsitos történetében
a kocsmában mulatozók a Garabonciás Táncegyüttes tagjai voltak, akik táncaikkal szervesen épültek bele a történetbe.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden társulatnak, elõadónak a színvonalas mûsorokért! Bízunk abban,
hogy lesz még lehetõségünk vendégül látni õket Bábolnán.
Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a
mûsorokat! S akik nem tudtak, vagy nem akartak eljönni?
Legközelebb talán õk is velünk lesznek, hiszen a színpadra
lépõk legnagyobb jutalma a nagyszámú közönség és a
taps, amit tõlük kapnak.
Török Sándor

NÉPTÁNCCAL, NÉPZENÉVEL CSEPEREDNEK
Áprilisban hetedszer tipegtek a cseperedõk, a megyei fesztiválról a kicsik és a
középsõsök is továbbjutottak a regionális döntõbe, ahol május 19-én három megye legjobb néptánccsoportjai ropták a táncot. A Székesfehérváron, az Örökség
Gyermek Népmûvészeti Egyesület égisze alatt szervezett regionális döntõben
ezúttal is kiválóan szerepelt a hagyományok ápolását célul tûzõ tánccsoport. A
résztvevõ huszonkét csapatból nyolc formáció érdemelt ki különdíjat, köztük a
Cseperedõk Néptánccsoport kicsinyei is. A szakmai zsûri a bábolnaiak produkcióit csupa pozitív bírálattal illette.
Nemrégiben városunkban is bizonyítottak gálamûsorukkal, - ahogy arról már
korábban beszámoltunk - ez alkalommal már ausztriai barátaikat is színpadra
csábították. A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesületen belül mûködõ Délibáb
néptánccsoporttal való kapcsolatukat a közös misszió, a magyar folklór, a generációk néphagyományai, az autentikus népi muzsika és a néptánc ápolása és átörökítése fûzte szorossá. Június 9-én Mecséren a Ladikos fesztiválon ad közös
mûsort a két együttes a Dûvõ zenekar zenei kíséretével. Júliusban a nagyok Kiscsõszön szerepelnek a Pajta Fesztiválon, augusztusban pedig a tárkányi települések találkozóján ropják a táncot. Szeptemberben a helyi közönséget szórakoztatják a Bábolnai Kukoricafesztiválon, ahol mindhárom csoportjuk bemutatkozik.
Az õszi fellépések közt jegyzik a Csipke Ünnepére készülõ mûsoruk bemutatását, ekkor a komáromi Újhold együttessel veszik birtokba a színpadot.

VARRJUNK

A SZABADBAN!

A bábolnai kézimunka szakkör minden varrni és kézimunkázni szeretõ
hölgyet, kislányt, urat szeretettel hív a
június 16-án rendezendõ Szabadban
varrás napjára. A szakkör ezzel az akcióval kíván csatlakozni a hasonló elnevezésû országos kezdeményezéshez, amely ezt a nõies házimunkát helyezi a fókuszba. A program kezdési
idõpontja délelõtt 10 óra. Helyszín: a
körforgalom melletti árkádsor. Az érdeklõdõk tût, cérnát és a varráshoz
szükséges eszközöket hozzanak magukkal! A program során a résztvevõknek lehetõségük lesz különféle
technikákkal készült munkadarabokat
(tûpárna, kisebb képek) egyénileg elkészíteni a szakköri tagok segítségével.

IDÉN ELMARAD AZ OLDTIMER MOTORKERÉKPÁROS VERSENY
Ezúton értesítjük az érdeklõdõket, hogy a 2012. június 23-24-re tervezett Oldtimer Motorkerékpáros Verseny elmarad.
A komáromi Kassák Klub Sportegyesület, valamint Bábolna Város Önkormányzata is csökkentett költségvetéssel tervezte be az idei rendezvényt, s támogatók hiányában az összeg nem fedezi a költségeket.
www.btv.hu
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Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Árpád köz 1/1.
szám alatti önkormányzati bérlakást meghirdeti
bérbeadásra.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban Szakácsné
Nagy Renáta építésügyi
elõadónál lehet. Tel.:
34/568-005
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzati tulajdonban lévõ Rózsaerdei út 8. fsz. 2. (hrsz:
911/52/A/1) alatti lakás
és a Bábolna Rózsaerdei
út 8. (hrsz: 911/52/B/2)
alatti garázs és a Rózsaerdei út 12. 1/4. (hrsz:
911/50/A/4) alatti lakás
és a Rózsaerdei út 12.
(hrsz: 911/50/B/1) alatti
garázs ingatlanjait eladásra hirdeti meg.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban Szakácsné
Nagy Renáta építésügyi
elõadónál lehet. Tel.:
34/568-005

ELADÓ
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány értékesíteni kívánja Bábolna
557/2 helyrajzi számú Virág utcai 828 m2 nagyságú lakótelkét. Érdeklõdni
a Polgármesteri Hivatalban lehet.

FELHÍVÁS
Bábolna Város
Önkormányzata
pályázatot hirdet

SPORTBÜFÉ
ÜZEMELTETÉSÉRE.
a

A részletes pályázati
kiírás letölthetõ
a www.babolna.hu
honlapról,
illetve megtekinthetõ
a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján.
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A LOVASHAGYOMÁNYOKAT NÉPSZERÛSÍTENÉK
A KULTÚRA FELLEGVÁRÁBAN
A Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési és Sportközpont a városi rendezvényeknek
helyet adó komplexum épületei szinte sosem üresek. Az intézmény helyi szervezetekkel és mûvészeti csoportokkal is összefogott egy pályázat erejéig, mely a helyi
lovashagyományok megismertetését, népszerûsítését tûzte ki célul, valamint, hogy a
kultúra szereplõi saját mûvészeti águkban kreatívan feldolgozzák azt. Várhatóan - egy
Leader pályázaton nyert összegnek köszönhetõen - õszre elkészül a jelenlegi zeneiskola épületének felújítása is, ahol helytörténeti, interaktív kiállítás közösségi terem kap
helyet, ezzel egy régi álom válhat majd valóra.

BÁBOLNAI FÓRUM
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XXIX. G ERECSE 20

KM - ES
TELJESÍTMÉNYTÚRA

A bábolnai „Mérföldkõ Turisztikai
Csoport” tagjai közül a korábbi években többen indultak már, ezen a nagy
hagyományokkal rendelkezõ teljesítménytúrán. Elsõsorban az IKR dolgozói kedvelik ezt az útvonalat, és a kihívást!
Úgy döntöttünk, hogy az idei év
programkínálatába betervezzük mi is.
Az idõpontot, és a távolságokat
megbeszélve, legtöbben a 20 km
megtételét választottuk.
A tavasz színei és napsugarai kedveztek a távolság megtételéhez:
Az útvonalról röviden. Rajt a Jubileumi Parknál, majd a kék pötty, és egyéb
túrajelzéseket követve a János –forrásnál pihentünk meg elõször. Kisebb kapaszkodóval a Vaskapu érintésével jutottunk el Vértestolnára, ahol már
hosszabb pihenõ következett, hisz kb.
a táv felénél tartottunk. A pihenõknél
rátaláltunk több túratársunkra, akik
szintén vállalták a megmérettetést.
Egy hosszabb leereszkedõ után Kisrétnél pecsételtek újból, majd következett a Turul emlékmûhöz való visszaérkezés. Megcsodálva a városra nézõ ki-

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Komáromtól Ácsig az
aranyásók nyomában a Duna-parton

látást, már csak a célállomásra való
visszaérkezés maradt. Igaz annak nem
örültünk, hogy a városon kellett végighaladnunk, de így osztották be a távolságot a Komárom-Esztergom Megyei
Természetbarát Szövetség munkatársai.
Végül a mi csoportunk 15 fõvel 6 óra
alatt tette meg az utat. A túrajelvényt
feltûzve, jócskán elfáradva, de sok
energiával feltöltõdve értünk haza.
Bízom, abban, hogy jövõre többen
velünk tartanak, és kipróbálják állóképességüket. Mi ezt megtettük! Gratulálunk Töltõsi Máténak, a csoport legfiatalabb tagjának, aki ekkor ünnepelte a
11. születésnapját!
Bierbauer Imréné

Útvonal: Ács - Komárom vasútállomás – Monostori Erõd megtekintése – Szent Pál-sziget – Herkályierdõ – Ács
Távolság: 15 km
Idõpont: 2012. június 23 (esõ
esetén elmarad)
Indulás: 8.15-kor a busz végállomástól saját kocsikkal a vasútig,
visszaérkezés Bábolnára 19 óra
körül.
Költség: vonatköltség, ill. múzeumbelépõ
Következõ megbeszélés és
információ június 20-án (szerdán)
17 órakor a Városi Könyvtárban
Bierbauer Imréné szervezõnél
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

A „BAKONY SZÍVÉTÕL NAGY FÖRTÉSIG”, VAGYIS ZIRCTÕL SZÉPALMÁIG
Ha kilométerben nem is, de történelmi távlatokban számolva hatalmas utazást tett meg a bábolnai „Mérföldkõ
Turisztikai Csoport” 36 tagja május 12én.
A 2005-ben átadott Pintér-hegyi
Parkerdõbõl indultunk, ahol õshonos
fafajok – gyertyán, bükk, kocsányos
tölgy, hegyi juhar, magas kõris, és madárcseresznyefák- között madárdal kíséretében érkeztünk az elsõ pihenõhelyünkre Borzavárra. A Csesznekhez
tartozó pusztát 1761-ben gróf Esterházy Dániel több nemzetiséghez tartozó lakókkal népesített be. Régen kedvelt vadászterület volt, és sok bodzát
termesztettek. A ragyogó napsütésben
hamarosan Szépalmára, régi nevén
„Nagy Förtésre” érkeztünk, ahol szemünk elé tárult a „zöld wellness”, háttérben a Kõris-heggyel. Szépalmapuszta az Esterházy család egykori
ménesbirtoka volt, történetérõl sokat
megtudhatunk Hogyor József összefoglaló írásából. Ebbõl kiderül, hogy
Szépalma 1962-ben a Bábolnai Állami
Gazdaság ménese lett, majd 1994-ben
leromlott állapotban svájci tulajdonba

került. Örömmel láttuk a hatalmas környezetbarát beruházást, a 35 szobás
Szépalma Hotelt, a gondozott istállókat, a legelészõ ménest, és az ápolt Arborétumban a famatuzsálemeket. A
látványtól feltöltõdve visszaindultunk
Zircre, ahol megálltunk a „0 km-es bakancs” mellett, majd újabb történelmi
utazás következett a Reguly Antal Múzeumban. A zirci születésû híres magyarságkutató, etnográfus , nyelvtudós életútját, kutatásait és a Bakony
népmûvészetét bemutató kiállítást követtük nyomon kísérõnk segítségével.
Ezt követte az Országos Széchenyi
Könyvtárhoz tartozó 65 000 kötetes
ciszterciek által összegyûjtött könyvek,

folyóiratok, és a Díszterem megtekintése, ahol a dongaboltozat, és a Wilde
család asztalosmesterei által faragott
intarziás bútorokat csodáltuk meg. Aki
még nem járt az 1972-ben alapított Bakonyi Természettudományi Múzeumban, annak most lehetõsége volt betekintést nyerni a Bakony-hegység geológiájába, növény-és állatvilágába, és
a Kárpát-medence ásványai címû kiállítás anyagába. Túránk utolsó állomása a jelenleg felújítás alatt álló apátsági templom megtekintése volt. Az
1732-1752 között épült templom legértékesebb látnivalója a Boldogságos
Szûz Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárkép, a freskók, és a faragott
szobrok.
Szépalma és Zirc történetérõl, a
ciszterci szerzetesrend életérõl alaposan felkészült ifj.Veres Zoltán és Mészáros Attila, amit ezúton is szeretnék
megköszönni.
Bízom abban, hogy akik eljöttek,
azok nem csalódtak a gyönyörû látványban, és betekinthettek történelmi
múltunkba.
Bierbauer Imréné
www.btv.hu

15

2012. június

BÁBOLNAI FÓRUM

BÚCSÚ BÁBOLNÁN
A bábolnai búcsú elõtti héten hon–
és népismeret órán feltettem tanítványaimnak a kérdést: Honnan ered a
búcsú szokása, milyen ünnep is ez? A
mai diákoknak a búcsú már csak a kirakodó vásárt, a felhõtlen szórakozást
jelenti, de mit is jelentett egykor, és a
hívõ katolikus ember számára ma is a
búcsú?
A teljes búcsú az ,,ideigtartó’’ büntetéstõl, vagyis (ha most meghalnánk) a
tisztítótûztõl szabadít meg minket, illetve a tisztítótûzben szenvedõket a
mennybe juttatja.
A búcsú eredeti neve ,,elengedés’’
(latinul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte
ki, hogy Isten az Egyház által elengedi

KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJAT
KAPOTT A KOMÁROM-BÁBOLNA
KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA
A Magyar Népmûvelõk Egyesülete XXIX. Vándorgyûlésén Egerben a Komárom- Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás kapta az Önkormányzatok a közmûvelõdésért
díjat kistérségi kategóriában. Az elismerést Somogyiné Szili Nóra, a
Komáromi Kulturális Sport, és Szabadidõ Nonprofit Kft. programszervezõje és Bajcsai Miklós, a nagyigmándi Magos Mûvelõdési Ház vezetõje vették át ünnepélyesen a
május 15-17-ig megtartott esemény díjátadója alkalmával.
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az ideigtartó büntetést.
A magyar ,,búcsú’’ kifejezés arra utal, hogy
az ember búcsút vesz
a rá váró büntetéstõl,
Jézusnak az Egyház
révén közvetített kegyelme által.
Így a búcsú kapcsolódhat a templomok
védõszentjének évente
megtartott emlékünnepéhez is.
A mi templomunk
védõszentje Nepomuki
Szent János, ezért – az
õ halálának évfordulójához legközelebb esõ vasárnap – tartjuk a bábolnai
búcsút.
Ki is volt Nepomuki János?
Közép-Európában sok hídon látható
az a többnyire barokk kiképzésû szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve
magát és másokat. A hidak szentje s a
gyónási titok vértanúja õ: Nepomuki
János. Közép-Európa legismertebb
szentjei közé tartozik.
A legenda elmondja, hogy Wolfflin
János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk)
helységben született, Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak befejezése
után – annak ellenére, hogy szegény
szülõktõl származott – gyorsan haladt
fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentõs szónokot
egész Prága ismerte és szerette. IV.
Vencel király felesége õt választotta
gyóntatójául. A király kezdetben igaz-

ságos és jóakaratú uralkodó volt, de
egy sikertelen mérgezési kísérlet után
bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg
akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó
megmondani, megkínoztatta és a
Moldva folyóba dobatta. Egy csodás
fényjelenség jelezte a királynénak, hol
keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt annyira,
hogy megtalálhassák. A prágai Szent
Vid-székesegyházban temették el.
Ebben az évben május 20-án tartottuk településünkön a búcsút. Az ünnepi szentmise után a hívek Varga Imre
plébános úr vezetésével megkoszorúzták Nepomuki Szent Jánosnak,
templomunk védõszentjének szobrát.
Bár a búcsú természetes velejárója
a körhinta és a vásári forgatag, érdemes elgondolkodni az eredeti jelentésén is.
Veresné Szkocsek Mária

A Magyar Nemzeti Bank ez évben is ösztönözni kívánja a kiskereskedõket,
a vendéglátókat és ez évben már a szolgáltatást végzõket is, hogy csatlakozzanak a bankjegyhamisítás elleni küzdelemhez. A megbízható készpénzfizetések érdekében a jegybank anyagilag is támogatja, hogy az elõbb említett
felhasználók megbízhatóbb bankjegyellenõrzést lehetõvé tevõ modern UVA/C-készüléket vásároljanak.
A programban részt vevõ pályázók az MNB által 60 százalékban (de készülékenként legfeljebb nettó 20 ezer forinttal) támogatott áron vásárolhatnak
UV-A/C készüléket az MNB által biztosított 30 millió Ft keret erejéig.
A pályázatot meghirdetõ bank célja, hogy felhívja az érintettek figyelmét a
pénzhamisítás veszélyeire. A tudatos bankjegyvizsgálat érdekében indított
kezdeményezésünk célja, hogy megfelelõ készülékek megvásárlására ösztönözze a felhasználói kört. Információ: uv.ac,program@mnb.hu

RENDÕRSÉGI FOGADÓÓRÁK RENDJE
Pintér Tibor rendõr fõtörzsõrmester az alábbi napokon tart fogadóórát az okmányiroda ügyfélszolgálati helyiségében:
június 15. 13–14-ig; június 26. 13–14-ig
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 10.
JÚNIUS 17.
JÚNIUS 24.
JÚLIUS 1.
JÚLIUS 8.
JÚLIUS 15.

–
–
–
–
–
–

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
JÚNIUS 24. 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;
http://www.onlinehittan.hu/

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

10-én vasárnap
Évközi 10. vasárnap
17-én vasárnap
Évközi 11. vasárnap
24-én vasárnap
Évközi 12. vasárnap
JÚLIUS 1-jén vasárnap
Évközi 13. vasárnap

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

Szent Iván Éj

A Bábolnai Gyerek- és Ifjúsági Önkormányzat
idén is megszervezi sikeres rendezvényét.
A programok 2012. június 23-án kerülnek
megrendezésre a Szabadidõközpontban.
9:30 „1 perc és nyersz” verseny - GyÖK módra
Helyszín: Szabadidõközpont elõtti tér
Kérjük a versenyzõket, hogy a regisztráció miatt
15 perccel a verseny kezdete elõtt jelenjenek
meg! A verseny egész délelõtt zajlik.
15:00 Pókerverseny Helyszín: Szabadidõközpont
Nevezés kezdete 14:30 Nevezési díj: 300 Ft
15:15 Csillámtetoválás készítése, kézmûves
foglalkozások gyerekeknek és fiataloknak
egyaránt
16:30 Kangoo Jumps óra
Helyszín: Szabadidõközpont elõtti tér
Cipõket a helyszínen biztosítunk (40 pár). Elõre
foglalás nincs!
20:00 Finn tánccsoport: Veijarit ja Riijarit avagy
„Szélhámosok és csavargók” fellépése
Helyszín: Szabadidõközpont színházterme
20:30 Közös tánc a finn tánccsoporttal a tûz körül.
22:00 Disco a Szabadidõközpontban
A programokra mindenkit sok szeretettel várunk!

BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS
Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17.
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
(Lakás, kötelezõ, CASCO, nyugdíj, élet stb.)

MINÕSÉGI TÛZIFA
ELADÓ
– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)
– Fûrészpor értékesítése

PA-RO FAKERESKEDÉS

Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821
www.btv.hu

17

2012. június

TEKE NB I.

T ÖBBFRONTOS
KÜZDELEM
Amint azt már korábbi lapszámunkban megírtuk, NB I-es tekecsapatunk a
gyengébb tavaszi szereplés miatt utolsó helyen végzett és ez alapján kiesett
csoportjából, õsztõl NB II-ben folytatják.
A szakosztálynál azonban még egy
gárda is szerepel, õk „B” csapatként a
Gyõr-Moson-Sopron megyei bajnokságban játszanak. Skuba István szakosztályvezetõ velük sem elégedett,
úgy érzi, hullámzó teljesítményük miatt
csupán a hetedik helyen végeztek, ennél többre képesek. Jellemzõ, hogy az
elsõ helyezettet le tudták gyõzni, az
utolsó ellen viszont csak döntetlent értek el. Mindezek dacára szereplésüket
elfogadhatónak tartja, hiszen csak tavaly kerültek fel ebbe az osztályba.
Minden sportág életének meghatározó pontjaként tartják számon az
utánpótlás kérdését. A tekéseknél is
elindult a fiatalok nevelése, csapatba
építése. A szakosztályvezetõ örömtelinek tartja, hogy jónéhány olyan fiatal
játékost sikerült kinevelni, akik már bizonyítottak különbözõ versenyeken.
Részt vettek egyéni versenyeken, diákolimpián, területi versenyeken, ahol
szép eredményekkel büszkélkedhetnek. A Körmendi Imre, Burián Bávid,
Jurics Gergõ, Jurics Róbert és Szász
László összeállítású ificsapat az NB Ies mezõny tizenegyedik helyén végzett.
Hantos Péter

SPORT HÍREK

BÁBOLNAI FÓRUM

LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

S ZÍNVONALAS ,

LELKES ,
EREDMÉNYES FOCI

Megyei elsõ osztályú együttesünk
május elsõ vasárnapján az Oroszlány
csapatát fogadta. A tabellán elõkelõ
helyet elfoglaló vendégek gyõzni jöttek, ám focistáink ezt másként gondolták. Védõink az oroszlányi támadásokat remekül állították meg, így azoknak
nem volt átütõ erejük. Az elsõ félidõ
28. percében aztán egy kapu elõtti kavarodás
remekül
kihasználva
Lanczendorfen József szerezte meg a
hazai vezetést. Ezután hosszú idõn keresztül jó iramú mezõnyjátékot láthattak a nézõk, a második játékrész vége
felé két gólhelyzetünk is akadt. A befejezés elõtt hét perccel aztán Szabó Ricsi kapott a tizenhatoson belül kitûnõ
labdát, melyet tétovázás nélkül az ellenfél kapujába továbbított. Az Oroszlány két perc múlva szerencsés góllal
szépített. Küzdelmes, hajtós mérkõzésen legényeink bravúros gyõzelmet
arattak. Bábolna SE – Oroszlányi
SZE 2 : 1, ifi 4 : 1.
A bajnokság 25. fordulójában focistáink a szomszédvár Ács együttesét fogadták. A rangadó elsõ félideje látványos, remek játékkal telt. Az ácsiak a
védekezésre helyezték a hangsúlyt,
melyet legényeink igyekeztek kihasználni. Sok-sok kimaradt helyzet után
negyedóra elteltével Rózsahegyi Tamás talált be a vendégek hálójába. Ez
még inkább fellelkesítette játékosainkat, akik kitûnõ focit produkáltak. Az elsõ félidõ 23. percében aztán Frank At-

tila rázta le védõjét és talált az ácsi kapuba. A második játékrész küzdelmes
mezõnyjátékot hozott, csapatunk stabilan védekezett, így mindvégig meg
tudták tartani elõnyüket. Ifjúsági együttesünk is remekelt, színvonalas játékkal gyõzték le ellenfelüket. Bábolna
SE – Ácsi Kinizsi SC 2 : 0, ifi 2 : 1.
Labdarúgócsapatunk a bajnokság
26. fordulójában Zsámbékra látogatott.
A tabella harmadik helyezettje bizonyította, hogy nem véletlen az elõkelõ helyezés. Együttesünk 23 percig állta a
hazaiak nyomását, ekkor egy vitatható
11-esbõl kaptunk gólt. A második félidõben már hangsúlyosabbá vált a hazaiak fölénye, még három góllal növelték elõnyüket. Zsámbéki SK – Bábolna SE 4 : 0, ifi 4 : 3.
Aztán a listavezetõ Vértesszõlõs
együttesét fogadták labdarúgóink május utolsó vasárnapján. A vendégek
nem kezdtek rosszul, ám focistáinknak
hamar sikerült megtalálni az ellenszert.
A 7. percben látványos akcióból Rózsahegyi Tamás szerezte meg a vezetést, melyre az ellenfél csupán a második félidõ 10. percében tudott válaszolni. 12 perc múlva Lanczendorfen József volt eredményes. Már-már érett a
meglepetés, de sajnos nem bírtuk a
vértesszõlõsi rohamokat. A vége elõtt
mintegy 12 perccel egyenlítettek a
vendégek, ám legényeink így is büszkék lehetnek játékukra. Bábolna SE –
Véresszõlõsi Art-Pack 2 : 2, ifi 5 : 2.

KÉZILABDA

AZ EDZÉSHIÁNY MÉG MINDIG RÁNYOMJA BÉLYEGÉT A TELJESÍTMÉNYRE
Nõi kézilabdacsapatunk május elsõ
szombatján hazai pályán az Ács ellen
mérkõzött. A két együttes elõzõ találkozóján az ácsiak nyertek, ezúttal
azonban lányaink bizonyították fölényüket, bár nem volt könnyû a gyõzelem. Szántó Zita edzõ a meccs elõtt arra kérte csapatát, hogy gondolkodva,
élvezettel játszanak. Bár látszottak az
edzéshiány okozta erõnléti problémák,
az akarat, lendület megvolt a lányokban. A végéhez közeledve már öt gól
elõnyre tettek szert, ám a végjátékban
némi kapkodás miatt ez kettõre csökkent.
Bábolna – Ács 25 : 23.
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Következõ
hétvégén
lányaink
Környére látogattak, ahol szabadban,
aszfaltos pályán küzdöttek. Eddig ritkán volt sikerük ezen a településen,
most ismét bebizonyították, hogy fegyelmezett, alázatos játékkal eredményesek lehetnek.
Környe – Bábolna 17 : 23.
Nõi kézilabdázóink május 18-án a
késõdélutáni órákban játszották bajnoki mérkõzésüket a Tatabánya gárdájával sportcsarnokunkban. A vendégek
csere nélkül voltak kénytelenek végigjátszani a találkozót, a mieinknél ezúttal hosszú volt a kispad. Az elsõ félidõben még háromgólos vezetésre is

szert tettek lányaink, a második játékrészben azonban sok hibával játszott
együttesünk. A mérkõzés vége izgalmasan alakult, a tatabányaiak rutinja
kerekedett felül.
Bábolna – Tatabánya 26 : 28.
A következõ fordulóban kézilabdázóink Tarjánban vendégszerepeltek.
Végig kézben tartották a mérkõzést, általában egy-két góllal vezettek, ennek
ellenére Szántó Zita edzõ nem volt elégedett csapatával. A befejezésre sikerült négy gólra növelni az elõnyt, így
stabil idegenbeli gyõzelmet könyvelhetnek el lányaink.
Tarján – Bábolna 20 : 24.
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ASZTALITENISZEZÕK BAJNOKSÁGA

Sportcsarnokunkban május 19-én immár ötödik alkalommal rendezték meg a Házi Asztalitenisz Bajnokságot, melyet Szilágyi Ágnes, az intézmény gondnoka indított útjára.
A helyi pingpongozókon kívül Kisigmándról, Tatáról, Sopronból, sõt még Budapestrõl is neveztek a versenyre, de az
ifjúsági focicsapat néhány kitûnõsége és edzõjük is ütõt ragadott.
- Öt évvel ezelõtt tombolabevételbõl vásárolta az asztalitenisz-szerelést a sportcsarnok, melynek szinte rögtön
amatõr használói is akadtak. A sportág népszerû lett, így
adott volt, hogy bajnokságot is rendezzünk - tudtuk meg
Szlágyi Ágnestõl.
A versenyen nõi egyéni, férfi egyéni és férfi páros kategóriákban küzdöttek a résztvevõk. Elõször csoportmeccseken
döntötték el, hogy kik játszhatnak majd az elsõségért, végül
a legjobbak is csak nehezen tudtak dûlõre jutni egymással,
az elsõ négy hely sorsát körmérkõzéseken döntötték el. A
korábbi évek sorozatos gyõztese ez alkalommal a második
helyet tudta megszerezni férfi egyéniben, most a fiatalok is
megmutatták oroszlánkörmeiket.
Nõi egyéniben csupán három versenyzõ akadt, versenyük végeredményeként Szünstein Krisztina kapta az aranyat, Szünstein Violetta az ezüstöt és Székely Ildikó a
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bronzérmet. Férfi párosban hat duóból a Senkál Lajos –
Szakács Péter kettõs lett a legjobb, második helyen
Szünstein Róbert és Juhász László végeztek, a harmadik
helyet pedig az ifjúsági focicsapat játékosa és edzõje Róth
István és Ozoróczy Gábor szerezték meg. A férfi egyéni versenyben a tizenöt indulóból Szünstein Róbert végzett a
képzeletbeli dobogó legfelsõ fokán, másodikként a korábbi
évek többszörös gyõztese Senkál Lajos, a harmadik helyet
pedig a fiatal Szakács Péter szerezte meg.

FUTÁS AZ ATLÉTIKA NÉPSZERÛSÍTÉSÉÉRT

Május 10-én immár második alkalommal csábította a
diákokat az Ölbõi tó partjára a megyei atlétikai szövetség mezei futóversenyére. A futásban Bana, Bakonysárkány, Bokod, Nagyigmánd és Tárkány iskolásai mellett a bábolnai nebulók is rajthoz álltak.

ben valósul meg. Az Ölbõi tó ideális helyszín a lebonyolításhoz, ahová a gyerekek is szívesen eljönnek.
Cseh László reményei szerint Bokod példájára hamarosan, akár már jövõre Bábolnán is megalakulhat a megye
immár ötödik önálló atlétika szakosztálya, megalapozva az
amatõr sport, valamint a sportág népszerûségét és a szervezetten végezhetõ mozgás lehetõségét városunkban is.
A bábolnai diákok a múlt évihez képest sokat javítottak
eredményeiken. Volt olyan, aki tavaly még bronzérmet
nyert, most ezüstöt, de olyan is akadt, aki korábban még
nem került fel dobogós helyre, idén viszont már éremmel
távozhatott. Cseh László szerint ez az, ami reménnyel tölti
el, ezáltal lehet az atlétikát, a futást megszerettetni a jövõ
nemzedékkel.
Az összesített eredményeket figyelembe véve idén is a
bokodiak vitték el a pálmát, de bíztató, hogy az éremtáblázat második helyét a bábolnai iskolások foglalják el.

EREDMÉNYEK
A több mint 200 résztvevõvel lebonyolított megmérettetés
lényege nem az eredményekben rejlik, sokkal inkább a
mozgásigény kielégítésére koncentráltak, hangsúlyozta
Cseh László, a Komárom-Esztergom Megyei Atlétika Szövetség elnökhelyettese. Mint mondta, a szövetség évtizedek óta szervez utcai futóversenyeket amatõrök és diákok
számára, mint például a Bana, Bábolna, Nagyigmánd verseny, mely Fiókmaraton néven vonult be a köztudatba, de
részt vesznek a Bécs és Budapest közti szupermaraton helyi betétszámainak lebonyolításában is. Mindez a környékbeli iskolák sportszeretõ diákjait mozgósítja az õszi idõszakban, de szerettek volna egy tavaszi megmérettetést
biztosítani az ifjúság számára, mely a mezei futóversenyekhez hasonlóan a természet lágy ölén, kellemes környezet-

2004/2005-ben születtek (550 m) Lány: 1. Pataki Petra,
Bokod; 2. Trifusz Katalin, Bábolna; 3. Révai Elfrida Zsófia,
Bábolna. Fiú: 1. Markó Márk, Bokod; 2. Faragó Imre Péter,
Bábolna; 3. Vas Gergõ, Bábolna
2002/2003-ban születtek (1000 m) Lány: 1. Szûcs Dóra
Lili, Bokod; 2. Cser Tímea, Bokod; 3. Dencsi Vanessza,
Tárkány. Fiú: 1. Panák Máté, Bábolna; 2. Ihász Tamás,
Tárkány; 3. Csomai Csaba, Bábolna; 3. Molnár Balázs,
Bana
2000/2001-ben születtek (2500 m) Fiú: 1. Csonka Zsolt,
Bokod; 2. Fülöp Patrik, Nagyigmánd; 3. Merkl Balázs,
Bakonysárkány
1997/1999-ben születtek (2500 m) Lány: 1. Gazsó Katalin, Bokod; 2. Lakatos Enikõ, Tárkány; 3. Füzi Gabriella,
Bábolna. Fiú: 1. Kráz Barnabás, Bábolna; 2. Manner Adrián, Bakonysárkány; 3. Szimler Gergõ, Bakonysárkány
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BOZSIK PROGRAM -

A Bozsik Gyermek Egyesületi Program harmadik, egyben utolsó rendezvényét bonyolították le a Bábolna SE
sporttelepén május 14-én. A 2011 nyarán megújult sportprogram az egyesületi tömegbázist, az utánpótláskorú
labdarúgók sportághoz való kötõdését
hivatott megszilárdítani.
A két lábon álló programban a kisbéri körzet nyolc csapata vett részt. Ez
alkalommal az óvodástól egészen a ti-

HOGY ÖRÖM LEGYEN A LABDARÚGÁS

zenegy éves korú labdarúgókon át
megmozgatták a gyerekeket, nem az
eredményért, csupán a játék öröméért.
Klincsok László, a program körzeti vezetõje szerint ebben a korosztályban
még nem az a lényeg, hogy a játékosok a legképzettebbek legyenek, a
legtöbb gólt rúgják, hanem minél többet játszanak labdával, sokat mozogjanak közösségben. Sajnos a mai világban sok olyan dolog van, ami elviszi az

UTÁNPÓTLÁS

BÁBOLNAI FÓRUM

ifjúságot egy mozgásszegény élet felé,
ezért lényeges a rendszeres mozgás
megszerettetése minél fiatalabb korban.
A mozgásra ösztönzésen túl a program célja, hogy az apróságok tizenkét
évesen már képzetten kerüljenek a
versenyrendszerbe. A 12 éves focistákkal egyesületükben heti rendszerességgel foglalkozik szakedzõ. E kor
felett már megtanulják a technikákat,
taktikai húzásokat, majd elindul egyfajta kiválasztási folyamat, mely a tehetségesebbeket eljuttathatja magasabb
szintre is.
A programot helyben koordináló
edzõk feladata lesz többek között,
hogy a lányokat is ösztönözzék a labdarúgásra, õsszel pedig, hogy a kezdeti lendülettel folytassák a tehetséggondozást a futballpályákon.
Az utolsó mérkõzés zárásaként
megnevezték a korosztályok legjobb
játékosait, akiknek Popovics György
megyei közgyûlési elnök egy-egy focilabdát adott ajándékba.
A legjobb játékosok: U 7 Füredi
Martin, Bábolna. U 9 Pásztor Sándor,
Ete. U 11 Szabó Tamás, IMI SZUSE
Oroszlány
Hantos

SIKEREK LABDARÚGÁSBAN

A Bábolnai Sportegyesület négy szakosztálya közül a
labdarúgóké a legnépesebb. Óvodásoktól a felnõttekig
mindenki számára nyitott a pálya, népszerû ez a sportág,
több mint 120 igazolt versenyzõvel dicsekedhet. Az utánpótlás korú játékosok több korosztályban vívják meccseiket bajnoki rendszerben, de ugyanezek a gyerekek szerepelnek az iskolák közötti versenyeken is.
Az Ács elleni felnõtt bajnoki mérkõzés megkezdése
elõtt ünnepélyes pillanatok szemtanúi lehettek a nézõk.
Az U12-es korcsoport ifjú focistái Rózsahegyi Tamás edzõ
vezetésével kitûnõen szerepeltek a Bozsik Gyermek Intézményi Program megyei rendezvényein, melynek végeredményeképpen ezüstérmeket vehettek át a bajnoki mérkõzés megkezdése elõtti percekben Peresztegi Gáborné iskolaigazgatótól, valamint az egyesület vezetõitõl. A csapat focistája, Marczinkó Bálint különdíjban részesült, melyet kiemelkedõ egyéni teljesítményéért kapott.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
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