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MÁTRAY MAGDOLNA EMLÉKÉRE
,,A halál sötét fala elõtt minden tudásunk és tehetségünk véget ér.’’
Néma gyászban osztozik Bábol-

na városa most. Augusztus 9-én 64
éves korában elhunyt Mátray Mag-
dolna, Bábolna Város díszpolgára,
népi iparmûvész, a Népmûvészet
Mestere, a Bábolnai Aranycsipke
Díj egyik megalapítója, kitõl szere-
tõ családja jelenlétében augusztus
26-án vett végsõ búcsút a helyi kö-
zösség a Bábolnai Sportcsarnok-
ban. A szertartást dr. Lackner Pál
protestáns tábori püspök celebrál-
ta, majd a polgármester búcsúzott
a város halottjától. Búcsúzott a
gyászoló férj, Mátray Árpád is, aki
saját versét ajánlotta feleségének
az utolsó úton. Beszprémy Katalin,
a Hagyományok Háza egyik mûhe-
lyének vezetõje, majd Osgyán
László, a komáromi evangélikus
gyülekezet felügyelõje a gyászban
osztozva idézték Mátray Magdolna
emlékét. Az istentisztelet folytatá-
sában a püspöki áldás közben az
emlékezõ közösség valamennyi
tagja fejet hajtott Mátray Magdolna
szellemi hagyatéka, közösségépítõ
tevékenysége, érdemei és szemé-
lye elõtt, kit ezután a bábolnai ha-
rangszó ringat majd örök álmában.

Mátray Magdolna 1948. augusztus
28-án született Tótkomlóson, Gödöl-
lõn végezte el a gimnáziumot, majd
ugyanitt az Agrártudományi Egyete-
met is. 1978-ban kerültek férjével Bá-
bolnára, akivel 1970. augusztus 8-án
kötöttek házasságot. Gyöngyi lányuk
1971. augusztus 5-én született meg,
aki kultúrantropológus lett. Mátray
Magdolna három unokája boldog
nagymamája volt. Életébõl 41 évet
mozgáskorlátozottként élt meg, de
soha nem élt ezzel vissza, nem kért
sajnálatot, segítséget. Tevékeny éle-
tet élt. Megtalálta, mert meg akarta
találni élete értelmét. Vallotta: „Min-
den rossz dologban van valami jó,
csak meg kell látni, meg kell ragadni
azt.” Ennek a hitvallásának köszön-
hetõen új világ tárult ki elõtte: a csip-
ke világa. Magánúton vert-csipkeké-
szítést tanult Gál Mihálynétól, majd
kézi hímzõ és csipkekészítõ szakkép-
zésen vett részt. De nemcsak tanult,
hanem tanított is. 1985-tõl megkezdte
a vert-csipke oktatását, részt vett a

szakképzés tananyagának kidolgo-
zásában. 1993-ban a Mátray család
megalakította a Mátray-Ház Kft-t,
melyben oktatás és oktatóképzés is
folyik. Ezt követõen megalapította az
Arany Csipke Díjat, s 2005 óta min-
den év augusztusában megrendezik
a Csipke Ünnepét Bábolnán.

Fontos volt számára a családján,
hivatásán, munkáján túl a sport sze-
retete is. A Bábolnai Sport Egyesület
Kézilabda Szakosztályát hosszú éve-
ken át támogatta a Mátray-Ház Kft., s
az évente decemberben megrende-
zett Mátray-Ház Kupának aktív része-
se volt. Szorgalmas munkájával vívta
ki a becsületet, az emberek elismeré-
sét. 

Munkáját, érdemeit kitüntetései is
fémjelzik. 1987-ben népi iparmûvész
lett, 2003-ban Bábolna Város Önkor-
mányzat díszpolgárává választotta,
ezután 2005-ben a Népmûvészet
Mestere lett. A Komárom-Esztergom
Megyei Prima Primissima megosztott
közönségdíjasa, a Kézmûves Kamara
Aranydiplomása, és Ezüst és Arany
Csipkepárna-díjat vett át Olaszor-
szágban. Számtalan kiállításon vett
részt külföldön is. Megjelent tanulmá-
nyai, szakmai cikkei, könyvei is szak-
tudását dicsérik.

„A halál döbbenetét akkor érezzük
át igazán, amikor olyan valaki távozik

el közülünk, akit szerettünk és tisztel-
tünk, amikor olyan embertõl kell bú-
csúznunk, aki családjáért és a közös-
ségért dolgozott egy életen át. Az élõ
ember mindig néma tiszteletadással
áll meg elhalt sorstársa ravatala mel-
lett. Nagy veszteség, amit most át-
élünk. Talán még nem is tudjuk, mek-
kora. Azt azonban mindanynyian tud-
juk, hogy mi mindent kaptunk mi,
akik ismertük Õt, mi mindent nyert
vele ez a térség, amelynek polgára
volt, s mennyivel gazdagodott az a
nemzet, amelynek gyermekeként
büszkén élte le az életét. Olyan em-
ber volt, aki tudta, hogy mi a feladata
az életben. Tudta, hogy mit és ho-
gyan kell tennie. S azt is tudta, amit
tesz, miért, vagy pontosabban szól-
va, kikért teszi. Közös munkára, kö-
zös fejlõdésünkre tette fel az életét, s
munkáját – amely egyszerre volt szá-
mára kenyérkereset, hobbi és hivatás
– a közösségért végezte. Öröksé-
günk lesz az, amit a legtöbbre be-
csült, a családszeretet, a fáradhatat-
lan helytállása, a közösségért való
tenni akarás, a folyamatos önképzés.
Csak tanulhatunk tõle életerõt, küz-
deni tudást, akaratot, kitartást, lelke-
sedést. Egy teljes emberi élet zárult le
halálával, mely cselekvésekbõl és
döntésekbõl, örömökbõl és gondok-
ból, de mindenekelõtt felelõsségbõl
és hûségbõl épült.”

Dr. Horváth Klára polgármester
ezekkel a gondolatokkal búcsúzott a
város kivételes emberétõl, kinek em-
léke tovább él bennünk hátrahagyott
kincsei, csipkéi által. Az õt szeretõk
emlékezete és a hálája megõrzi és
fenntartja nevét. Ezentúl az örökkéva-
lóságban csengenek fel a nagy út vé-
gére jutott, minden idõben követendõ
Ember szavai:

„Vallom az õsök tiszteletének
fontosságát, a jövõbe vetett hitet és
a szeretet erejét. A lényeg, hogy
meglássuk egymásban, ki milyen
ember, képes-e a szeretetre, és a
maga választotta pályán jó szakem-
bernek számít-e. Ha valaki megva-
lósította a benne rejlõ értékeket,
igenli az életet, és tud küzdeni
mindezekért az értékekért, akkor
azt ezért tisztelni, becsülni kell!”

Mátray Magdolna
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Legutóbbi lapszámunk megjelenése
óta, a nyári idõszakban rendes testüle-
ti ülést nem tartott a bábolnai önkor-
mányzat képviselõ-testülete. Augusz-
tus 8-án rendkívüli testületi ülést hívott
össze a város polgármestere, dr. Hor-
váth Klára. A képviselõk ekkorra há-
rom napirendi pont megvitatását tûz-
ték ki, melyek közé további témákat is
felvettek.

Elsõként a gyámügyi feladatok ellá-
tásra vonatkozó, Komárom önkor-
mányzatával kötendõ megállapodást
készítették elõ, melyet még számos in-
tézkedési és tárgyalási folyamat köve-
tett. Szeptember elsejétõl azonban
mégsem a komáromi önkormányzattal
köt együttmûködést Bábolna. A helyi
önkormányzat saját erõbõl orvosolja a
problémát, így szeptember elsejétõl
december végéig egy fõ ügyintézõ al-
kalmazásával helyben is megoldódik a
gyámügyintézés.

Csak érintették a Rózsaerdei úti ön-
kormányzati lakás értékesítési ügyét,
mely egy visszatérõ téma, hiszen a
májusi tanácskozásuk alkalmával az
eladás meghirdetésérõl már határoza-
tot is hozott a grémium. Július elején
egy kérelmezõ megvásárolta volna az
ingatlant a meghirdetett vételáron, de
a vevõ visszalépett, így ügyében nem
került további intézkedésre sor, az in-
gatlan továbbra is bérelhetõ.

A végelszámolásához szükségesen
megvitatandó ügyek egyike a Bábolnai
Gyógyfürdõ Kft. tevékenységét lezáró
pénzügyi mérleg elfogadása volt.

Ezek mellett a képviselõ-testülethez
érkezett kérelmet is megtárgyaltak, a
döntés alapján megrendezésre kerül-
het Bábolnán október elején a lovas-
rendezvény és a szüreti felvonulással
egybekötött mulatság egy környékbeli
civil szervezet kezdeményezésére.

A szeptemberi tanévkezdéstõl meg-
változik a közlekedési rend a Toldi ut-
cában, ahol a Bábolnai Általános Isko-
la is található. Az önkormányzat már
több alkalommal foglalkozott a Toldi
utca közlekedési rendjével, az iskola
környékén közlekedõ gyerekek bizton-
sága érdekében. Legutóbb egyirányú-
vá tették az utcát, az intézkedés azon-
ban nem hozott átütõ eredményt. Álta-
lános jelenség, hogy az iskola bejára-
tánál sok gyermek és szülõ álldogál,
várakozik, nehezítve az autók közleke-
dését. Téli idõszakban a csúszásve-
szély miatt még több probléma merül-
het fel.

Átgondolva a lehetséges alternatívá-
kat, a helyi vezetés a gyerekek bizton-
ságát szem elõtt tartva úgy döntött,
hogy betongyámmal teljesen lezáratja
a Toldi utcát, és egyidejûleg megszün-
teti az utca egyirányúsítását. Kerékpár-
ral és gyalogosan továbbra is lehet
használni teljes hosszában az utcát, és
be lehet hajtani autóval az iskolával
szemben kialakított parkolóba (Coop
ABC melletti), és visszafelé is a Jókai út
felé is. A pékség dolgozói és az utca
lakosai a Pék köz felõl tudják megkö-
zelíteni az ingatlanaikat, illetve az isko-
la elõtti parkolóba célirányosan behajt-
va le lehet így parkolni. Az önkormány-
zat reményei szerint ezzel az óvintéz-
kedéssel kiiktatják a balesetveszélyes
helyzeteket az intézmény környékén.

Fontos téma volt a HPV (Human
papillomavirus) oltás finanszírozási
konstrukciójának kérdése, miután foly-
tatódik a méhnyakrák megelõzõ oltás-
program Bábolnán. A város az egyre
nehezedõ gazdasági helyzete ellenére
két éve biztosítja a 13-16 éves bábol-
nai lakos lánygyermekek részére a
méhnyakrák elleni védõoltást a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülõk számára mindhárom,
egyéb jelentkezõk esetén két védõol-
tás finanszírozásával. A HPV elleni vé-
dekezést a jövõben is támogatja a tele-
pülés, ezért levélben keresték fel az
érintett korosztály szüleit a 2012/2013-
as oltási program megszervezése cél-
jából. A szülõi visszajelzések ismereté-
ben szeptemberben döntenek a képvi-
selõk az idei esztendõben alkalmazan-
dó finanszírozási konstrukcióról. Aki
mégsem kapott levelet, szeptember
21-ig jelentkezhet a programra.

A képviselõk megvitatták a labor-
szolgálat mûködésének változásaival
járó esetleges problémákat is. A Selye
János Kórház és Rendelõintézet egy
nagyon markáns szervezeti átalakulá-
son ment át, július elsejétõl új struktú-
rában, állami kórházként mûködik. Ez-
zel egyidejûleg megváltozott a finan-
szírozás rendszere is. Köztudott, hogy
a komáromi kórház több osztálya is
megszûnt, komoly adósságállomány-
nyal bír, ami takarékossági intézkedé-
sek bevezetésére késztette az intéz-
ményt. A kórház igazgatója, dr.
Ferencz Péter levélben tájékoztatta az
érintett háziorvosokat, önkormányza-
tokat és a Kardirex Kft. bábolnai köz-
pontját a bábolnai laborszolgáltatás
korlátozásáról, miután augusztus else-
jével a vérvételre elõjegyzési rendszert
vezettek be.

A korlátozás kizárólag a tervezhetõ
és nem a sürgõsségi betegellátásra
vonatkozik. Keddi napokon Bana, Bá-
bolna, Kisigmánd, Nagyigmánd lako-
saira jutó vérvételek számát 30, szer-
dánként 20 fõben állapították meg. Az
arányosított felosztás szerint kedden-
ként 12, szerdán pedig 7 fõtõl tudnak
vérmintát venni, de minden alkalom-
mal elõjegyzés szükséges.

Idõpontot a Kardirex Egészségügyi
Központ recepcióján 8-12 óráig, vala-
mint a 568-440-es telefonszámon lehet
kérni.

Az ülés végén a képviselõk elvetet-
ték egy Bábolnáról szóló kiadvány ki-
adási ajánlatát.

Legközelebb szeptember 27-én ül
tárgyalóasztalhoz a grémium, az éves
munkaterv szerint meghatározott kép-
viselõ-testületi ülés alkalmával.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

ALAPTÖRVÉNY ASZTALA UTÁN ALAPTÖRVÉNY
ILLUSZTRÁCIÓI VÁNDORKIÁLLÍTÁS

Szeptember 3-án véget ért a január elsején életbe lépett Alaptörvény megis-
mertetését szolgáló „Alaptörvény Asztala” kezdeményezés, így városunkban
is „asztalbontásra” került sor. Kövér László, az Országgyûlés elnöke szemé-
lyes aláírásával, személyre szóló alaptörvénye lehetett bárkinek, aki igényel-
te azt a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalban, körjegyzõségen vagy a
kormányablakoknál. Az Alaptörvény Asztala azt a célt szolgálta, hogy Ma-
gyarország új alaptörvénye bárki számára megismerhetõ, elérhetõ legyen. Az
asztalbontást követõen az Alaptörvényt a jövõben könyvesboltokban és az
oktatási intézményekben terjesztik, valamint az Alaptörvény illusztráció címû
vándorkiállítással népszerûsítik, ami végigjárva a megyéket 2014-re végsõ
otthonára talál a Parlamentben.
A  díszesebb kötetben megjelent, festményekkel illusztrált reprezentatív albu-
mot tízezer forintos áron továbbra is bárki megvásárolhatja a polgármesteri
hivatalban kitöltött igénylõlap aláírásával. 



HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY
– HOGYAN IS ÁLLUNK?

Majdnem egy évvel ezelõtt azzal a kérés-
sel fordultunk Önökhöz, hogy a Zeneiskola
épületében tervezett helytörténeti kiállítás
létrehozását segítsék régi használati tár-
gyakkal, dokumentumokkal és egyéb emlé-
kekkel. Eddig is sok felajánlás érkezett - me-
lyet ezúton is köszönünk -, ugyanakkor to-
vábbra is örömmel várunk minden apró em-
léket, fényképet Bábolna múltjából, hogy
még színesebb és gazdagabb gyûjteményt
mutathassunk be az idelátogatóknak.

A kiállítás anyagának bõvülése mellett
örömmel adunk tájékoztatást arról is, hogy
befejezéséhez érkezett a Zeneiskola átköl-
töztetése, az idei tanévet a diákok már a régi
iskola felújított épületében kezdhetik meg.
Ezzel párhuzamosan elkezdõdött a kiürült
épület áttervezése a múzeum céljainak és
funkciójának megfelelõen. Ugyancsak fon-
tos feladat a megvalósítás és a hosszú távon
történõ üzemeltetés anyagi hátterének meg-
teremtése. Ezzel kapcsolatban komoly segít-
séget jelent, hogy az önkormányzat az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program ke-
retében több mint 7 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert el pályázatával e
tervek megvalósítására. 

A közbeszerzés lebonyolítása, késõbb pe-
dig a gyûjteménynek helyet adó épület felújí-
tása ugyanakkor még elõttünk álló feladat.
Ezt követõen, várhatóan jövõ év tavaszán
nyílhat meg a kiállítás – immár egy megújult,
modern épületben. A legfontosabb felada-
tunk azonban továbbra is az, hogy a múze-
um megnyitásáig a lehetõ legszínvonala-
sabb gyûjteményt állíthassunk össze. Ezért
továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy néz-
zenek körül otthonaikban. Ha pedig találnak
régi tárgyat, fényképet, iratot Bábolna múltjá-
val kapcsolatban, ne habozzanak felajánlani
azt a múzeum számára, hiszen bárkinél le-
hetnek egyedi kordokumentumok, olyan
emlékek, melyek máshonnan nem kerülhet-
nének már elõ. Jó tudni, hogy minden papír-
alapú emléket, fényképet digitalizálás után
visszaadunk tulajdonosának, a tárgyakat pe-
dig, akár adományként, akár csak kölcsön
kapva nyugta ellenében vesszük át sorszá-
mozva feltüntetve azt is, ki volt a felajánló.

Természetesen örömmel veszünk minden
egyéb ötletet és javaslatot is, ami segítheti e
szép közös célunk megvalósulását. Bízunk
benne, hogy sokak számára fontos múltunk,
helyi értékeink megõrzése, bemutatása.
Szeretnénk, ha a városunkba látogatók mel-
lett gyermekeink is megismernék szüleink,
nagyszüleink életét, Bábolna múltját. 

Felajánlásaikkal kérjük, keressék Török
Sándort a 06-20-4300-703 telefonszámon,
vagy személyesen a polgármesteri hivatal-
ban.

Segítségüket elõre is köszönjük!
Bábolna Város Önkormányzata

Közel egy év elõ-
készítõ munka be-
tetõzéseként 2012.
július 7. napján Bá-
bolna Város Polgár-
mesteri Hivatalában
aláírásra került
Ypäjä község és
Bábolna város kö-
zött a testvér-
települési kapcso-
lat hivatalos kialakí-
tásáról szóló doku-
mentum.

Az ünnepségen részt vett Matti Alanko Ypäjä község tanácselnökének
vezetésével egy öt fõs ypäjäi delegáció, Finnország Magyarországra akk-
reditált nagykövete, Jari Vilén és felesége, dr. Horváth Klára Bábolna pol-
gármestere, Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés
elnöke, bábolnai képviselõ, valamint Bábolna város más képviselõi.

A ceremónia a finn és magyar himnusz lejátszásával kezdõdött, majd dr.
Horváth Klára mondott köszöntõt. Ezt követõen Matti Alanko, majd Jari
Vilén tartott ünnepi beszédet. Az ünnepi beszédeket követõen került sor a
testvér-települési szerzõdés aláírására, ajándékok átadására.

Az ünnepség pezsgõs koccintással zárult, amely alatt Popovics György
és dr. Horváth Klára is adott át a finn nagykövet részére ajándékot, és ab-
béli reményüket fejezték ki, hogy Jari Vilén mielõbb meglátogatja Bábol-
nát.

A finn delegáció tagjai, a nagykövet és felesége, valamint bábolnai ven-
déglátóik a ceremónia befejeztével a Bástya Sörözõben ebédeltek meg,
ahol a Cseperedõk Néptánc Egyesület tagjai tartottak színvonalas elõ-
adást. Az ebéd elõtt csatlakozott az ünneplõkhöz Czunyiné dr. Bertalan
Judit, országgyûlési képviselõ, kormánymegbízott, aki köszöntötte a meg-
jelenteket.

A jó hangulatú ebéd végeztével a finn delegáció hazaindult Bábolnáról.

SPORTPÁLYA AVATÓ SIEGHARTSKIRCHENBEN
Testvérvárosunk, Sieghartskirchen polgármestere, Johann Höfinger

2012. augusztus 12. napjára hívta meg Bábolnát a Sieghartskirchenben
tartott Sportpálya Avató Ünnepségre.

A meghívást elfogadva bábolnai delegáció került kiküldésre, amely de-
legációt Bierbauer Imre alpolgármester vezette.

Az ünnepélyes megnyitón a helyi sportélet vezetõi, és a település veze-
tõi szólaltak fel, valamint ünnepi beszédet mondott Bierbauer Imre is. Az
ünnepélyen katolikus szentmisét celebrált Sieghartskirchen plébánosa,
valamint megáldotta az elkészült létesítményt.

Sieghartskirchen még 2009-ben indított beruházással új futballpályát és
hozzá kapcsolódó
kiszolgáló létesítmé-
nyeket alakított ki,
amelynek hivatalos
átadójára került sor
augusztus 12-én va-
sárnap. Az új sportlé-
tesítmény kialakítá-
sára azért volt szük-
ség, mert a régi, tele-
pülés központjához
közeli sportpálya
akadályozta a tele-
pülés fejlesztését.
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HIVATALOSAN IS TESTVÉRVÁROS
BÁBOLNA ÉS YPÄJÄ
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GONDOZATLAN ÉPÍTÉSI TELKEK
A szemetelés és illegális hulladék-elhelyezés mellett tele-

pülésünk önkormányzatának sok gondot okoznak azon
építési telkek, melyek már évtizedek óta beépítetlenek, tu-
lajdonosaik csak hébe-hóba néznek rájuk, gazosak, elha-
nyagoltak.

Valaha, talán nem is rég a megvásárolt építési telkekre
beépítési kötelezettséget kellett vállalni, akár három éven
belül is meg kellett kezdeni a munkálatokat. Úgy látszik, ma
sokan azzal sem törõdnek, hogy rendben tartsák üres in-
gatlanjukat, pedig a gaz, a parlagfû irtása kötelezõ, annak
elhanyagolása komoly büntetéssel jár. A szankciók még-
sem eléggé elriasztóak, talán a behajtással lehet gond. 

Valójában azonban morá-
lis problémáról van szó, hi-
szen a gazos telkek tulajdo-
nosai fittyet hánynak az
együttélés íratlan szabályira
is. Nem törõdnek azzal, hogy
ingatlanjaik környezetében
emberek élnek, esetleg
szenvednek a gyom okozta
pollenallergiától, nem be-
szélve arról, hogy a Bábolná-
ra érkezõk milyen véleményt
alkotnak a településrõl. Saj-
nos láttunk városunk frek-
ventált részén – Mészáros út
– olyan házat is, amelyet lak-
nak, a ház kerítés és út kö-

zötti részén mégis térdig ért a gaz, ráadásul olyan idõszak-
ban, amikor a távlovas világbajnokság zajlott.

Még egy idevágó problémára szeretném felhívni a figyel-
met. A telkek és az út közötti mezsgyét, esetleg árokpartot
is a tulajdonosoknak kell rendben tartani. Ami gyakori prob-
léma ezzel kapcsolatban, hogy a lekaszált gaz, fû belekerül
a vízelvezetõ árokba. Egy hirtelen esõzés ezt lefelé sodorja,
majd felhalmozza dugót okozva a legközelebbi bejárónál,
lefolyónál Ezáltal a feljebb fekvõ részeken a víz kicsap az
árokból, és eláraszthatja a házakat, pincéket. Ezért fontos,
hogy minden lakó, telektulajdonos rendszeresen takarítsa
az elõtte lévõ árkot, ellenkezõ esetben szomszédainak
okoz kellemetlenséget, anyagi kárt.

Városunk önkormányzata rendszeresen felszólítja a ga-
zos telkek tulajdonosait ingatlanjuk rendbetételére, ameny-
nyiben ez süket fülekre talál, lekaszáltatja azokat, a költsé-
geket a tulajdonosra terhelve.

ERDÕ MELLETT DE JÓ LAKNI
Általános jelenség,

hogy a várost övezõ, il-
letve a településen be-
lül található erdõsávok
kerti és konyhai hulla-
dékkal szennyezettek.
Ennek oka az a téves
gondolkodás, hogy mi-
után a kerti zöldhulla-
dék lebomló, így senkit
sem zavar a város eldugottabb zöldövezeteiben.

Azzal azonban sokan nem számolnak, hogy az aljnö-
vényzetre kupacolt, gallyazásból származó, megkötözött
faágak és a halmokban kihordott nyírásból visszamaradt fû
amellett, hogy évek hosszú során sem tûnik el, akadályoz-
za a közmunkásokat a területek karbantartási munkáiban.
Mert a közmunkások rendszeresen nyírják az erdõsávok
aljnövényzetét, de idõnként egy-egy komolyabb akcióval
elõbb el kell szállítani a nem odavaló kerti hulladékot, mely
közt gyakran található fõzési, konyhai maradék is. 

Nem árt tudni, a szemetelõ szabálysértést követ el, így
büntethetõ.  A legnehezebb feladat azonban a tettenérés és
a büntetés. Ám Bábolnán volt már erre is példa, az illetõre
hat számjegyû büntetést róttak ki.

Hiába kínál megoldást a problémára a Gyõrszol szemét-
szállítási szolgáltatása, talán a térítési kötelezettség motivál-
ja a helybélieket és a környékben lakókat a szemetelésre. A
nehezebben lebomló lombozat, fû, gallyak és konyhákban
keletkezõ kommunális hulladék azonban kiválóan kom-
posztálható, amit bármelyik kerttulajdonos megtehetne és
környezettudatosabb szemlélettel saját javára fordíthatna.
Az önkormányzat is erre buzdítana mindenkit, mert a város
környezetének tisztasága közös érdek.

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

KÖTELEZÕ AGRÁRKAMARAI
REGISZTRÁCIÓ!

Az Országgyûlés 2012. július 12-én elfogadta a Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka-
maráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt.

A 2012. augusztus 1-jétõl hatályba lépõ törvény köte-
lezõ tagságot ír elõ az agrárszektor és az élelmiszeripar
valamennyi piaci szereplõje számára az új Agrárkamará-
ban.

Minden olyan természetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrár-
gazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a ka-
marai tagságra. 

A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai vá-
lasztások sikeres megszervezése érdekében a tagságra
kötelezettek 60 napon belül kötelesek:

- bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba,
- 5.000 Ft összegû kamarai hozzájárulást fizetni.
A leendõ kamarai tagoknak tehát 2012. szeptember

30-ig kell a fenti kötelezettségeiknek eleget tenni.
A bejelentkezés kizárólag a Magyar Agrárkamara

online regisztrációs felületén történhet. A regisztrációhoz
ingyenes segítséget kaphat minden érintett személye-
sen az Agrárkamara nagyigmándi tanácsadói irodájá-
ban (Nagyigmánd, Kossuth u. 2.) vagy Gubucz Péter ka-
marai tanácsadótól a 06-30-841-5978 telefonszámon.

A Komáromi Rendõrkapitányság azzal a kéréssel for-
dul a lakosság felé, hogy a Bábolna Város Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett, illetve Bábolna
Város honlapjáról (babolna.hu) letölthetõ  kérdõív kitöl-
tésével járuljanak hozzá, hogy a rendõrség objektív ké-
pet kaphasson a lakosság biztonságérzetérõl. A kitöltött
kérdõíveket a polgármesteri hivatal földszintjén található
dobozban kérik elhelyezni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Közigazgatási Intézet jelentkezési felhívá-
sa az új munkakör betöltéséhez szükséges képzésrõl
megtekinthetõ a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján, vagy letölthetõ a babolna.hu honlapról.
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ÚJRA MUZSIKÁLT AZ ARBORÉTUM
AZ ESTE SÖTÉTJÉBEN SZÓLT A ZENE BÁBOLNÁN
A bábolnai arborétumban tett séták mindig kellemesek. Köszönhetõ ez a kar-

bantartott zöld környezetnek, a nyári illatoknak, a parkban tartott állatokkal nyúj-
tott látványnak, a pihenést és az elmerengést szolgáló kiépített pavilonoknak.
Habár az arborétum kétszárnyú faajtaja a hétköznapokon a délutáni órákban be-
zárul, az elmúlt hétvégén rendhagyóan a késõ esti órákig nyitva állt, hogy a fák
közt felcsendülõ könnyed élõ háttérmuzsikával csalogassák be a helyi és kör-
nyékbeli érdeklõdõket. A Zenélõ arborétum elnevezésû családi program Török
Sándor, a mûvelõdési ház vezetõjének ötlete nyomán tért vissza ebben az esz-
tendõben ismét. A bejáratához Bánfi Barna szaxofonjátéka invitálta a sétálókat,
az arborétum további muzsikáló pavilonjaihoz fáklyák fénye vezetett. Volt itt
amolyan fenegyereknek látszó utcazenész-páros. Varjú Elõd és barátja a mai
pop slágereket kínálta akusztikus formában. Népi muzsikával szórakoztatott Var-

ró János, aki élõ hang-
szerbemutatójában meg-
szólaltatta a népies nye-
nyerét, a tekerõlantot, de
citerákat is pengetett
megdaloltatva az idõseb-
beket. Mozart darabokat
játszott a Budapesti Fesz-
tiválzenekar mûvésze, Ká-
dár István hegedûn és a
Magyar Rádió Szimfoni-
kus Zenekar vezetõ brá-
csása, Máté Gyõzõ.

HD

,,A szoptatás a születés után a leg-
csodálatosabb dolog az életben. Az
anyatej a természet ajándéka: az a
táplálék, aminek összetétele a legideá-
lisabb a csecsemõ számára. Ha szop-
tatsz, azt adod a gyermekednek, amire
igazán szüksége van, és úgy, ahogyan
azt mástól nem kaphatja meg. A szop-
tatás felemelõ érzés mind a babának,
mind a mamának. Ha megszülted Õt,
felelõsséget vállalsz érte egy egész
életen keresztül, tedd meg ezt az
,,apróságot”, hogy szoptatod! Lehet,
hogy nem tudod, de fantasztikusan
nagy dolgot teszel vele. És örökké há-
lás lesz Neked ezért. 

Ne hagyd ki az életedbõl, ismerd
meg ezt az érzést, és szoptass minél
tovább!”

Évrõl-évre együtt ünnepeljük és kö-
szöntjük azokat az édesanyákat, akik
legalább 6 hónapos korig szoptatták
gyermekeiket. Az idei ünnepségünket
augusztus 1-jén délután tartottuk a
gyermekorvosi rendelõben, amire 28
anyuka és gyermeke kapott meghí-
vást.  A jó hangulatban zajló ünnep-
ségre szép számban testvérek, apu-

kák, nagymamák is elkísérték a meghí-
vottakat. Dr. Horváth Klára polgármes-
terasszony is részt vett a rendezvé-
nyen. Hérics Józsefné köszöntõ szavai
után a Cseperedõk néhány néptánco-
sának mûsorát láthattuk. Ezután dr.
Kiss Katalin gyermekorvos üdvözölte a
résztvevõket, majd átadtuk az ajándé-
kokat. Az anyukák emléklapot, rózsát,
a gyermekek mesekönyvet kaptak. A
csomagokba még babaápolási kellé-
kek és hozzátáplálási termékek is ke-
rültek. A program vendéglátással foly-
tatódott. Amíg a szülõk kötetlenül be-
szélgettek, az apróságok is jól érezték
magukat, barátkoztak egymással, tán-
coltak.

A résztvevõket  a felújítás után sok-
kal barátságosabb váróteremben üd-
vözölhettük, melyet ügyes kezû óvó
néniknek és egy praxisunkhoz tartozó
kisgyermek anyukájának köszönhe-
tünk. Akik ezt a csodálatosan szép
munkát végezték: Bernáth Ildikó, Ho-
moki Judit és Szijártóné Bojtor Katalin.
Úgy gondolom, hogy érdemes meg-
csodálni munkájukat: a gyermekren-
delõ helyiségeinek mesemintás falfes-
téseit. Köszönjük nekik, és köszönjük

Kozma Ágnes és Halgass Mihály fel-
ajánlását is!

Az ünnepség támogatóinak is ez-
úton mondunk köszönetet: Csuti Zsolt
- zöldség-gyümölcs, Fõnix virágbolt,
Hérics Józsefné, Dr. Kiss Katalin, Mária
Patika, Nestlé, Nagy Károly – falugaz-
da és a közmunkások, Polgármesteri
Hivatal, Reál Manna Élelmiszer,
Szilvási Margit.

Kuti Erika gyermekkörzeti asszisztens

TERMÉSZETESEN… ANYATEJJEL!

K Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott

hiteleseknek és eladósodott
családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már

végrehajtási eljárás indult Ön ellen
ha otthonának elvesztése

reális veszélyt jelent, 
ha vitás ügyei vannak bankkal, 

végrehajtóval, 
ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes 
tanácsadásunkat

az új kormányzati intézkedésekrõl,
az Eszközkezelõrõl és az

adósság mérséklési lehetõségekrõl.

Banki elszámolások 
szakirányú ellenõrzése

Pertársaság  „a tiszta lappal történõ
kezdés”  érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Információk +36 70 253 2910

valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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Jóval több mint kétszáz indulója
akadt az államalapításunk emléknapján
szervezett bábolnai díjugrató verseny-
nek, melyet a nemrégiben elkészült
négyévszakos lovaspályán tartottak. A
lovaknak, a lovas mezõnynek és a
nemzetközi megmérettetéseknek meg-
felelõ, speciális lovaspálya építését a
Ménesbirtok határozta el még évekkel
ezelõtt azzal a szándékkal, hogy a ran-
gos távlovas és lovastusa versenyek
mellett nemzetközi szintû díjugrató ver-
senyeket is rendezhessenek. Ahhoz,
hogy nívós hazai és külföldi versenyzõk
értékes lovaikat elhozzák ide, megfele-
lõ talajú színtérre volt szükség. A
négyévszakos pálya visszahozhatja a
régi rangos díjugrató versenyek fényét
tovább híresbítve a Bábolnai Ménes-
birtokot. 

Az avatóverseny szünetében került sor a Szent István-napi
ünnepi megemlékezésre és kenyérszentelésre. Megjelent és
beszédet mondott a Nemzeti Ménesbirtok tulajdonosi jogait
gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Baranyay László, a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatá-
si államtitkára, Poprády Géza, Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott, valamint Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyve-
zetõ igazgatója. 

Az elhangzott beszédeket követõen került sor az új kenyér
ünnepi megszentelésére, megszegésére. Az áldást Varga Im-
re katolikus plébános és Molnár Varga Péter református lel-
kész adta, majd Bérci Balázs igazgató megszegte az új kenye-
ret, melyet szétosztottak a jelenlévõ nézõk között.

Az államalapítás évfordulójára a Ménesbirtok múltját idézõ
állandó kiállítás is nyílt a Szapáry kastélyban. A bábolnai lel-
kes helytörténész Böröcz Ferenc gyûjteményébõl álló fotókiál-
lítást Baranyai László elnök-vezérigazgató és Bérci Balázs, a
Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg.

A Z Ú J K E N Y É R Ü N N E P É N



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu8

2012. augusztus-szeptember

Idén is megrendeztük a bábolnai ku-
tyák és gazdáik amatõr versenyét. Az
immár hagyománnyá vált rendezvény
ebben az évben is a Szabadidõköz-
pont elé vonzotta a lelkes kutyatulajdo-
nosokat egy szórakoztató délutánra. A
rekkenõ hõség ellenére többen akad-
tak, akik benevezték különbözõ fajtájú
kedvenceiket elsõként a küllemi meg-
mérettetésbe, majd az ügyességi ve-
télkedõbe. A kutyusokat látszólag egy-
szerû akadálypályán futtathatták a
gazdik, a pontozásért felelõs háromta-
gú zsûri: Szilágyi Ágnes, a sportcsar-
nok gondnoka, Farkas Józsefné, a
REX Állatvédõ egyesület egykori elnö-
ke és Herczeg Róbert, az esemény
egyik fõ támogatója igencsak engedé-
kenyen bírált és pontozott. Az ered-
ményhirdetés után a gyõrújbaráti ALFA

Kutyaiskola oktatója és kutyája tartott
bemutatót.

Elsõ helyezett: Molly, Vámos Gá-
bor kedvence; Borzi, Csillag Vivien ve-
zetésével; Casper, a Komáromi Rex
Állatvédõ Egyesület kutyája. A máso-
dik helyezett: Vacak, Szabóné Marika
négylábúja. Harmadik helyezett: Edy,
Szarka Renáta kutyája.

A Bábolnai GYÖK köszönettel tarto-
zik a Bonafarm-Bábolna Kft-nek, az
Agro-Trust Kft-nek, Herczeg Róbertnek
és Jakusné Udvardy Hedvignek, akik
díjakkal támogatták versenyünket.

A nevezési díjakból származó bevé-
telt idén is a komáromi Rex Állatvédõ
Egyesületnek adományoztuk azzal a
csaknem 30 kg táppal és rengeteg
kutyaszalámival együtt, amit támoga-
tóink biztosítottak számunkra. GYÖK

FRISS HÍR A GYÖK HÁZA TÁJÁRÓL. Nagy esemény történt a Bá-
bolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal! A nyáron pályázatot írtunk a
hidaskürti gyermekönkormányzattal karöltve, amit sikeresen meg is nyertünk.
2013 márciusában Bábolnán fogjuk megrendezni XIV: Települési Gyermek-és If-
júsági Önkormányzatok Országos Találkozóját. Októberben egy elõtalálkozón
fognak a bábolnai és hidaskürti fiatalok részt venni, hogy tavasszal majd minél
gördülékenyebben menjen a szervezés. Az országos találkozón szakmai képzé-
sek zajlanak majd, és 4 napos lesz a rendezvény. Több mint 120 fiatal részvéte-
lére számítunk az ország minden részérõl, többnyire mind GYÖK-ös tisztviselõk.

SZOLNOKON TÁNCOLTAK,
MAJD STRANDOLTAK NYUGDÍJASAINK

Több mint ezer szépkorú vett részt a 12. Strand partyn Szolnokon. A rendez-
vényen számos nyugdíjasklub képviseltette magát, így a mieink is.  A két napos
zenés-táncos eseményre az ország minden tájáról érkeztek, még a rekkenõ hõ-
ség sem tántorította el a résztvevõket. Két napon át reggeltõl estig tele volt a
tiszaligeti strandon felállított színpad, minden nyugdíjas klub egyedi produkció-
val készült. A Bábolnai Idõsek Klubjának tagjai éppen a déli hõség idején mûso-
roztak, népdalcsokorral és menyecsketánccal szórakoztattak. A tõlük megszo-
kott vidám hangulattal és korukat meghazudtoló lelkesedéssel ropták a táncot,
uralták az ütemet és a nagy meleget. A találkozó folytatása már a valódi kikap-
csolódást szolgálta, mulathattak és egy hétvégére elszakadhattak az otthoni
gondoktól a nyugdíjasok. A programot a szolnoki Kabaré és Dalkör vezetõje,
Bozsóné Fazekas Rozália szervezte a VOKE Csomóponti Mûvelõdési Központ
segítségével, akik meglepetéssel is készültek a korosztály szórakoztatására. A
nyugdíjasok mûvészeti bemutatóját követõen neves elõadókat invitáltak a szín-
padra, akik az operettek világába kalauzolták a strandolókat. 

A bábolnai nyugdíjasok utaztatását a Communal Contact Kft. támogatta, ami-
ért a szépkorúak hálával mondanak köszönetet.

ADJ VÉRT,
MENTS ÉLETET!

A tavaszi véradáskor mintegy hetve-
nen, az elmúlt, augusztus 9-ei alkalom-
mal negyvenöten segítettek áldozat-
vállalásukkal. Morovicz Józsefné, a
Vöröskereszt helyi szervezetének titká-
ra a nyári véradást a Bábolnai Általá-
nos Iskola mûvészeti termébe szervez-
te, ezúttal is a Megyei Vérellátó Köz-
pont szakembereinek bevonásával,
akik a bábolnai mintákat ezúttal már
nem Veszprém irányába, hanem Bu-
dapestre szállították. 

Mint elmondta, városunkban évente
három olyan alkalom adódik, amikor
véradással segíthetjük beteg vagy baj-
ba jutott embertársainkat, mely sajná-
latos módon a fiatalok körében még
mindig nem túl népszerû dolog. Vért
adhat pedig bárki, aki elmúlt tizen-
nyolc esztendõs, de még nincs 65
éves és súlya meghaladja  az 50 kilo-
grammot. A nõk évente háromszor, fér-
fiak ötször adhatnak vért. Két véradás
között minimum 56 napnak kell eltel-
nie. 

A véradás mintegy negyven percet
vesz igénybe az adatfelvétellel és a ki-
vizsgálással együtt. A levett vérbõl vö-
rösvérsejt-koncentrátum, plazmaké-
szítmények és vérlemezke-koncentrá-
tum készül. 

Nem szabad elfeledkeznünk arról
sem, hogy a véradás egy szûrõvizsgá-
lattal is felér. A véradás után a minta-
csövekbe levett vért minden alkalom-
mal kivizsgálják függetlenül attól, hogy
a véradó hányszor adott vért. A kötele-
zõ tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepa-
titsz-C, szifilisz kimutatás és a vércso-
port meghatározás. 

A tûszúrás minimális kellemetlen-
séggel jár, nem fájdalmas mûvelet,
azonban fontos tudni, hogy egyetlen
véradó akár három ember életét is
megmentheti. Jó példája ennek az au-
gusztus 9-ei véradó alkalom, melynek
szükségességét egy megyei fiatal férfi
sürgõsségi mûtéte is indokolta.
Morovicz Józsefné joggal kifogásol-
hatta, hogy akadnak jóakarók, akik a
véradást elõrejelzõ plakátokat rend-
szerint letépkedik a hirdetõtáblákról,
ennek ellenére a véradói magot most
is sikerült kiértesíteni. 

Örömét fejezte ki azonban, hogy ez-
úttal három új véradót is köszönthetett.
A vöröskeresztes titkár elégedett a vér-
adók számával, de most is csak ismé-
telni tudta önmagát, mint említette: ko-
moly problémákat vetíthet elõ, ha ki-
öregszik az állandó véradói tagság,
ezért arra buzdít mindenkit, hogy
nyújtsa karját, s mentsen életet.

VII. EVA RHODES BÁBOLNAI KUTYASZÉPSÉG-
ÉS ÜGYESSÉGI VERSENY
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MINÕSÉG

EURÓPA SZÍVÉBEN
Amikor 1965-ben az akkor már világ-

szerte elismert eredményekkel rendel-
kezõ Bábolnai Állami Gazdaság veze-
tõi a vállalat keretein belül megalapítot-
ták a Bábolnai Fertõtlenítõ Állomást,
aligha gondolták, hogy az állattartó te-
lepek rágcsálóirtásával megbízott
szervezet elismertségben, szakmai si-
kerekben és eredményességben vala-
ha is megelõzheti az anyavállalatot.
Pedig már a kezdeti munkálatok is lát-
ványos eredményeket hoztak, és amit
éveken keresztül számos kártevõirtó
vállalkozás nem tudott megoldani, azt
az új részleg szakemberei sikeresen
megvalósították: patkánymentes istál-
lókat varázsoltak a korábban teljesen
elfertõzõdött telepeken, jelentõsen
hozzájárulva a bábolnai baromfiterme-
lés minõségének a javításához.

A PATKÁNYMENTES

BUDAPESTTÕL

AMERIKÁIG
Az igazi világraszóló sikert az 1971-

72-ben sikeresen végrehajtott, Buda-
pest teljes területére kiterjedõ patkány-
mentesítési akció hozta meg a vállalat
számára. A napjainkban is folyó mun-
ka eredményeképpen ma Budapest az
egyetlen világváros, ahol a patkányok
sem közegészségügyi, sem gazdasá-
gi, sem közérzeti kárt nem okoznak.
Különösen nagy fegyvertény, hogy a
budapesti eredményeket a WHO is
példaként állította a világ önkormány-
zatai számára.

A vállalat a 80-es évek elején kezdte
meg a termékértékesítést, de az igazi
fejlõdés az 1992-ben megalapított, im-
máron önálló gazdasági társaságként
mûködõ Bábolna Környezetbiológiai
Központ, vagy ahogy manapság in-
kább ismert, a Bábolna Bio Kft. meg-
alapításával vette kezdetét. A rend-
szerváltás zivataros éveiben számos
magyar vállalkozás – köztük a nagy

múltú anyavállat is – eltûnt a piaci sze-
replõk közül, de a Bábolna Bio nem
tartozik közéjük. A vállalat töretlen fej-
lõdése a mai napig tart, és mára nem-
csak Magyarországon vált az egyik
legjelentõsebb irtószer gyártó és for-
galmazó vállalattá, hanem termékei
Európától Amerikáig a világ több mint
50 országába jutnak el mind a profesz-
szionális, mind az amatõr felhasználók
széles rétegeihez.

MINÕSÉG

ÉS INNOVÁCIÓ
A Bábolna Bio sikereinek hátterében

az innováció és az ahhoz kapcsolódó
magas színvonalú kutatás-fejlesztési
munka áll. Mûködése során a vállalat
mindig vezetõ szerepet töltött be az új
irtószerek és irtási eljárások kifejleszté-
sében, bevezetésében és elterjeszté-
sében. A korszerû, hatékony irtószerek
fejlesztése és gyártása érdekében lét-
rehozott saját kutató laboratóriumok,
az irtószergyártó és kiszerelõ üzemek,
a korszerû logisztikai háttér és termé-
szetesen a jól képzett és tapasztalt
munkaerõkbõl álló vállalati csapat
mind-mind hozzájárult a termékek si-
kereihez.

A Bábolna Bio sikeres szakmai mun-
kájának és gazdálkodásának kulcsele-
me a folyamatosan magas minõségre
való törekvés. Ezt segíti elõ az egye-
dülálló vállalati struktúra, amikor is az
újonnan kifejlesztett, illetve a folyama-
tosan gyártott készítményeket a válla-
lat saját szolgáltató részlege napi mun-
kája során használja, teszteli. Ennek
révén olyan feed-back rendszer mûkö-
dik, amely motorja a fejlesztéseknek, a
kiváló minõségnek, és a Protect®
vagy Biostop® termékek felhasználói
maguk is profi kártevõirtóknak érezhe-
tik magukat a termékek használatakor.

SIKEREK

ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK
A Bábolna Bio munkáját olyan szak-

mai elismerések is visszaigazolják,
mint a Párizsban átadott Nemzetközi
Technológiai és Minõségi Díj, a több-
ször is odaítélt Business Superbrands
díj, vagy a szintén több alkalommal el-
nyert Magyar Termék Nagydíj.

„A rágcsálóirtó szerek területén vál-
lalatunk számos újdonságot mutatott
be a 2012 februárjában Dortmundban
megrendezett Eurocido kiállításon,
köztük két új világszabadalmat is” – is-
merteti Dr. Bajomi Dániel, a vállalat
ügyvezetõ igazgatója. „Ezeknek a ter-
mékeknek a gyártása és magyarorszá-
gi, valamint külföldi piaci bevezetése
újabb hatalmas kihívást jelent a kizáró-
lag magyar kézben lévõ Bábolna
Bionak, de egyben bõven biztosít
munkát és lehetõséget a következõ 20
évre mind a vállalat, mind munkatársai
számára.

20 ÉVES A BÁBOLNA BIO KFT.

Tudta-e?Budapest területén az 60-as évek végén mintegy 2
millió patkány élt, azaz minden lakosra jutott egy rágcsáló, és minden harma-
dik épület fertõzött volt.

A Bábolna Bio által végzett munka eredményeként napjainkban a fõváros
525 km2-es területén a patkányok elvétve fordulnak elõ, így Budapest ma
gyakorlatilag patkánymentesnek tekinthetõ.
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Augusztus második felében a Bábol-
nai Általános Iskola pedagógusai már
az új tanévre készülnek. A tanulók szá-
mára még van néhány nap a vakáció-
ból. 

A nyár több tábort, programot kínált
diákjaink számára. Júniusban a csa-
ládsegítõvel közösen - immár hagyo-
mányt teremtve - nyári tábort szervez-
tünk alsós tanulóink számára. Két kol-
légánk - Veres Zoltán és Veresné
Szkocsek Mária - „töri tábort” szerve-
zett Balatonfenyvesre. A résztvevõk él-
ményekben gazdag egy hetet tölthet-
tek el a Balaton partján. Két pedagó-
gus - Lányi Szilvia és Hegyi Dóra - tar-
talmas és kreatív foglalkozásokkal tar-
kított kézmûves tábort szervezett az ér-
deklõdõ gyermekek számára. A kisis-
kolások július végén jó hangulatú szi-
vacskézilabda, a nagyobbak kézilabda
táborban vettek részt a Bábolnai
Sportegyesület keretében.

A nyári szünidõben fertõtlenítõ és
tisztító meszelést, valamint a legszük-
ségesebb karbantartási munkákat vé-
geztük el az iskola és az ebédlõ épüle-
tében. Felkészültünk az „összevont”
konyha (iskola és óvoda) mûködteté-
sére és a nagyobb létszámú étkezõk
kiszolgálására.

A nyár elején örömmel értesültünk
arról, hogy az OSI Food Solutions
Hungary Kft. új üzemének avató ün-
nepségén Erdélyi György ügyvezetõ
igazgató egymillió forint értékû ajándé-
kozási nyilatkozatot adott át dr. Hor-
váth Klára polgármesternek az iskolá-
ban folyó idegen nyelv oktatásának fej-
lesztésére. A nagylelkû támogatásért
köszönetünket fejezzük ki. 

A júniusban ballagó 44 diákunk he-
lyére ugyanennyi elsõs kisdiák érkezik.

A 2012/2013-as tanévet 15 tanuló-
csoportban - 7 alsós és 8 felsõs osz-
tállyal – várhatóan 278 tanulóval kezd-

jük meg. Két elsõ osztályban kezdik
meg tanulmányaikat kisdiákjaink. A
hagyományos elsõ osztály osztályfõ-
nöke Prekler Orsolya tanítónõ lesz. Az
iskolaotthonos formában mûködõ osz-
tályban Simonné Farkas Beáta és
Pillérné Fekete Andrea tanítók vezetik
be tanítványaikat az írás, az olvasás és
a számolás rejtelmeibe. A felsõ tago-
zatba lépõ 5.a osztálynak Kassai Éva
tanárnõ, az 5.b osztálynak Szabóné
Hornok Ildikó tanárnõ lesz az osztály-
fõnöke. 

Komoly feladatot jelent a nevelõtes-
tület számára az új Nemzeti Alaptan-
terv és a Nemzeti Köznevelési Törvény
elõírásainak való megfelelés és a fel-
adatok meghatározása, megvalósítá-
sa. Új elemként jelenik meg a minden-
napos testnevelés bevezetése felmenõ
rendszerben szeptember 1-jétõl. Ez
azt jelenti, hogy az 1. és az 5. évfo-
lyamokon hetente 5 tanítási órán bizto-
sítjuk a tanulók mozgását, testedzését. 

Ettõl a tanévtõl bevezetjük a - Képvi-
selõ-testület határozata alapján - Bá-
bolna helytörténeti tárgyként való taní-
tását beillesztve az adott évfolyam tan-
tárgyi rendszerébe. 

Kiemelt feladatunk lesz a közeljövõ-
ben az iskolai dokumentumok, a Peda-
gógiai programunk, a helyi tanterv át-
dolgozása.

Célunk a változásokhoz alkalmaz-
kodni, az új törvényi elõírásoknak
megfelelni és egyben azon leszünk,
hogy zökkenõmentesen, az új lehetõ-
ségeket kihasználva tanulóink a lehetõ
legjobban teljesítsék az adott évfolyam
által támasztott követelményeket, és
minél több élményhez juttassuk õket.

Az elõttünk álló tanévhez tanítványa-
inknak és szüleiknek, valamint a kollé-
gáimnak sikeres tanévet, kitartást és jó
egészséget kívánok.

Peresztegi Gáborné igazgató

Szeptember 3-án óvodánkban is
megkezdõdött az új nevelési év. 36
tanköteles gyermekünk kezdte meg is-
kolai tanulmányait. Helyükre folyama-
tosan érkeznek az új óvodások intéz-
ményünkbe. Az otthonról bekerülõ
gyermekek beszoktatásának meg-
könnyítése érdekében, hagyománya-
inkhoz híven augusztus 30-án nyílt nap
keretében lehetõséget adtunk a gyere-
keknek és szüleiknek az ismerkedés-
re.

Ebben a nevelési évben is 5 óvodai
csoportban üzemelünk: 1 kiscsoport,
1 középsõ csoport, 1 nagycsoport és 2
vegyes csoport.

Az új beiratkozó óvodások száma 32
fõ. Ezenkívül a bölcsõdébõl szeptem-
berben 11 gyermek érkezik óvodai
csoportjainkba. Év közben, amennyi-
ben szükség lesz újabb bölcsõdei fé-
rõhelyre, még néhány gyermek átkerül
az óvodai csoportba, ha eléri az óvo-
dába járáshoz szükséges feltételeket.
Az új gyerekek folyamatos beérkezé-
sével decemberig az óvodások létszá-
ma 134 fõ lesz, a bölcsõdei csoport-
ban 12 férõhelyre szeptember végéig
11 gyermek érkezik be. 

Személyi változások az intézmé-
nyünkben: 3 kollégánk nyugdíjba vo-
nul, Fekete Pálné konyhalány, Aranyo-

si Józsefné bölcsõdei kisegítõ, vala-
mint Lukáts Péterné óvónõ, akinek he-
lyére Némedi Esztert vettük fel. Az in-
duló kiscsoportba gondozónõnek
Pankovics Györgynét alkalmazzuk eb-
ben a nevelési évben.

A Képviselõ-testület döntése alapján
az intézményünk fõzõkonyhája szep-
tember 3-tól megszûnik, a gyerekek ét-
keztetését az iskolai napközi látja el. 3
fõ konyhai dolgozónk is átvételre ke-
rül. Az étkezési térítési díjak fizetésé-
ben nem történik változás, továbbra is
az óvodában kell befizetni.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

NYÍLT NAP UTÁN NAGY LENDÜLETTEL INDUL AZ ÓVODAI ÉLET

ÚJ TANÉVRE KÉSZÜLVE…
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A mai táncstílusok kínálata rendkívül sokszínû. A modern-
tánc kategórián belül a gyerekek a Tiamo Tánccsoportban
fõként a jazzbalett stílusával ismerkednek meg és képvise-
lik azt. Különbözõ stílusú zenékre táncolnak a jazzbalett je-
gyeit képviselve. Az órákon a diákok olyan elemeket és ko-
reográfiákat tanulnak meg, mely sokban elõsegíti testtartá-
suk, ritmusérzékük, kreativitásuk és kitartásuk fejlõdését.
Ehhez sokban hozzájárul a zene iránt érzett szeretet, le-
gyen az bármely stílusú. Mivel csoportban való tevékeny-
ségrõl van szó, megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és
csapatban együtt dolgozni egy kisebb közösségben. A
színpadon való szereplés pedig egy olyan plusz dolgot ad-
hat, melyet az életben rendkívül jól tudnak érvényesíteni a
jövõben, akár egy hivatalos ügy elintézése kapcsán is, hi-
szen több bátorságot adhat az embernek. Ezt tapasztalat-
ból tudom.

Jelenleg csoportunk kis létszámmal mûködik, de egy na-
gyon jól összekovácsolt csapatszellemet képvisel. Ez az
összetartás nagyon sok dologra megtanítja a gyerekeket és
a mozgáskoordinációjuk is rengeteget fejlõdik, mely szin-
tén nagyon fontos.  Az idei tanévre ismét felvételt hirdet a
bábolnai Zene és Mûvészeti Iskola Moderntánc tanszaka
mind kezdõ mind pedig régi diákok részére is

A csoport szereplései az utóbbi idõszakban megsokszo-
rozódtak, mely köszönhetõ a táncos lányok kemény mun-
kájának is! A jövõ tanévre vonatkozóan önálló táncgálát és
mûsorokat tervezünk létrehozni és ezen felül még sok meg-
lepetés produkcióval szeretnénk elkápráztatni a közönsé-
get!

A bábolnai Tiamo Moderntánccsoport meghívást kapott
2012. augusztus 18-ára testvér településünk, Hidaskürt által
megrendezett falunapra. Ez remek alkalom volt arra, hogy
a gyerekek egy csapatépítõ kiránduláson vegyenek részt,

szerepléssel egybe kötve. Szíves vendéglátásban részesül-
tek mind a csoport tagjai mind pedig a kísérõ szülõk is, me-
lyet ezúton is szeretnék megköszönni Takács Zsuzsának,
Hidaskürt polgármesterének. A csoport kijutásához hoz-

zájárult Bábolna Város Önkormányzata, melyet szintén sze-
retnék megköszönni!

A gyerekek szereplése rendkívül jól sikerült egy új közön-
ség buzdításával. A szereplés elõtt és után rengeteg jó já-
tékkal is találkoztak, melyet elõszeretettel ki is próbáltak.
Gazdag élményekkel tértünk haza!

A jövõ tanévre és az elkövetkezendõ idõszakra vonatko-
zóan szeretnénk fellendíteni  és bõvíteni csoportunk mûkö-
dését. Várunk mindenkit sok szeretettel!

Lajos Henriett  
csoportvezetõ

A tavaly augusztusi képzõmûvészeti tábor sikerén felbuz-
dulva Helyes Jenõ bábolnai festõmûvész idén nyáron is
nagy fába vágta fejszéjét: neves mûvészek részvételével
alkotótábort szervezett, melyre a múlt évi „nyolcak” -
Marcali Kiss Melitta, Katona Zsombori Mária, Kovács
Johanna, Gyõrffy Sándor, Büki Attila, Eõry Emil, Miklosovits
László és természetesen Helyes Jenõ – mellett még öt
képzõmûvészt hívott meg: Homolya Gábort, Nagy Bélát,
Veszeli Lajost, Kõrösi Papp Kálmánt és Kéri Mihályt.

Az immár tizenhárom fõre bõvült csapat egy héten
keresztül alkotott településünkön. Megérkezésük után
szakszerû idegenvezetés mellett megismerkedtek Bábolna
történelmi nevezetességeivel, a településsel és persze a
lovakkal. Mindenki elismerõen nyilatkozott a város tisz-
taságáról, a kellemes környezetrõl. Többen közülük már
tavaly a lovak szerelmeseivé váltak, õk festészetükben is
megörökítik itteni benyomásaikat. 

A csapat egy része az általános iskola mûvészeti ter-
mében alkotott napközben, mások szállásukon, a lova-
siskola kollégiumában. Éjszakába nyúló esti beszélgeté-
seikben kitárgyalták egymás mûvészetét, kritizálták
egymás alkotásait, tanácsokkal látták el egymást. Amint azt
mindannyian elmondták, erre valók az alkotótáborok,
mûvésztelepek. A „tizenhármak” tagjai szinte mind külön-
bözõ stílusú, beállítottságú mûvészek, más-más techniká-
val dolgoznak, más irányzatot képviselnek, mégis közös
hangon, hangulatban beszélgettek egymással: a mûvészet
nyelvén.

Az alkotótábor befejeztével az egy évvel korábbihoz
hasonlóan minden mûvész egy-egy alkotást ajándékozott
településünknek, melyek a korábbiakkal együtt késõbbi
idõpontban önálló kiállítás keretében lesznek láthatóak.

A BÁBOLNAI TIAMO TÁNCCSOPORT HIDASKÜRTÖN JÁRT

NEVES MÛVÉSZEK A BÁBOLNAI ALKOTÓTÁBORBAN
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Kedves Olvasó! A nyár ismét elszaladt, az õsz kopogtat az ablakunkon és természetesen az iskolába is becsen-
gettek. Szülõ, gyermek egyformán izgalommal várja az iskolakezdést. Max Lucado  története fontos útmutatás lehet
mindannyiunk számára, hogy sikeres tanév elé nézzünk. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian
Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester mûhelye messze
fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi fa-
lujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az or-
ra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig
alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot visel-
tek. Két dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafaragó ké-
szítette õket, és ugyanabban a faluban laktak.

A foltmanók egész életükben, minden áldott nap matricákat
osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza tele
arany csillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontok-
kal. Naphosszat a falut járták, és mást sem csináltak, mint csilla-
gokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvá-
gásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, min-
dig csillagot kaptak. De akik érdes fából készültek, vagy már pat-
togott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak.

A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a fe-
je fölé emelt hatalmas fa rudakat vagy átugrott magas dobozok fö-
lött. Mások bonyolult szavakat használtak vagy gyönyörû dalokat
énekeltek. Õket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltma-
nónak az egész testét csillagok borították! Persze mindig nagyon
jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és
újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.

Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak
szürke pont jutott. Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált
magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön
köré gyûltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pon-
tot. Néha eséskor megkarcolta a testét. Ilyenkor újabb pontokkal
halmozták el.

Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit
bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztot-
tak rá. Egy idõ után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az
utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenke-
dik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ez-
zel még több rossz pontot szerez. Sõt, néha már minden ok nél-
kül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert
látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. “Sok szürke pontot ér-
demel – mondogatták egymásnak. – Õ aztán tényleg nem jó folt-
manó!” Egy idõ után már maga Pancsinelló is elhitte ezt. “Nem va-
gyok jó foltmanó” – gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcá-
ra, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont
volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan
manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem
csillag, sem pont. Egyszerûen famanó volt. Lúciának hívták. Nem
mintha az emberek nem ragasztottak volna rá matricákat – csak
azok egyszerûen nem maradtak meg rajta! Némely manó emiatt
felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett! Má-
sok lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy
szürke pontot. Ám az is leesett!

Én is ilyen akarok lenni! – gondolta Pancsinelló. – Nem akarom,
hogy mások jeleket rakjanak rám!” Megkérdezte a matrica nélküli
famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricá-

ja sem. Ó, nem nagy ügy! – válaszolt Lúcia. – Egyszerûen csak
mindennap meglátogatom Élit.” „Élit?” „Igen, Élit, a fafaragót. Jót
ücsörgök a mûhelyében.” „De miért?” „Majd megtudod! Menj el
hozzá, fel a hegyre!” Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és
elment. “Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem?” – kiáltott utá-
na Pancsinelló. De Lúcia ezt már nem hallotta meg.

Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte,
hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pon-
tokat osztogatva egymásnak. “Ez így nincs rendjén” – suttogta, és
elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetõre
vezetõ keskeny ösvényen, és belépett a nagy mûhelybe. Szeme-
szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a fe-
je búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munka-
padra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az õ karja.
Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé.

Ekkor meghallotta a nevét. “Pancsinelló!” – hallatszott egy mély,
erõs hang. Pancsinelló megállt. “Pancsinelló! Örülök, hogy látlak!
Gyere közelebb, hadd nézlek meg!” Pancsinelló lassan megfor-
dult, és ránézett a nagydarab, szakállas mesterre. “Te tudod a ne-
vemet?” – kérdezte a kis manó. “Persze, hogy tudom! Én alkotta-
lak!” Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. “Hm ... –
szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat
nézte. – Úgy látom, gyûjtöttél néhány rossz pontot!” “Nem akar-
tam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam jó lenni!” “Gyermekem, elõt-
tem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit
gondolnak rólad a foltmanók.” ‘“Tényleg?” “Tényleg. És neked
sem kellene. Hát kik õk, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassa-
nak? Õk is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit õk gondolnak, az
semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondo-
lok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy!” Pancsinelló fel-
nevetett. „Én, értékes? Ugyan mitõl? Nem tudok gyorsan járni.
Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számí-
tok én neked?”

Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd na-
gyon lassan így szólt: “Az enyém vagy! Ezért vagy értékes ne-
kem.” Pancsinellóra még soha senki nem nézett így – különösen
nem az, aki alkotta õt. Nem is tudta, mit mondjon.

“Minden nap vártam, hogy eljössz!” – folytatta Éli. “Azért jöttem
el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák” – mondta
Pancsinelló. “Tudom. Mesélt rólad.” “Rajta miért nem tapadnak
meg a matricák?” A fafaragó nagyon kedvesen beszélt: “Azért,
mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla,
mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha ha-
gyod.” „Micsoda?” “A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fon-
tosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál keve-
sebbet aggódsz a matricák miatt. Érted?” “Hát, még nem nagyon
... “ Éli elmosolyodott. “Idõvel majd megérted. Most még tele vagy
szürke pontokkal. Egyelõre elég, ha minden nap eljössz hozzám,
hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem.”

Éli letette Pancsinellót a földre. “Ne felejtsd el – mondta, miköz-
ben a foltmanó elindult az ajtó felé –, hogy nagyon értékes vagy,
mert én alkottalak! És én sohasem hibázom!” Pancsinelló nem állt
meg, de magában ezt gondolta: “Azt hiszem, komolyan mondja!”
És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

MAX LUCADO: ÉRTÉKES VAGY
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BRINGÁRA, MAGYAR…
Augusztus 18. Ilona napja, reggel 8 óra. Ragyogó napsü-

tés, felhõtlen égbolt, lengedezõ szellõ, kellemes meleg, sõt!
meteorológiai garancia a folytatásra. A Kardirex elõtti par-
kolóban láthatósági mellénybe öltözött alakok gyülekez-
nek. Közmunkások talán, esetleg szolgálatos rendõrjárõr?
Nem. A Mérföldkõ Turisztikai Csoport sportos aktivistái õk
valamennyien, akik bringával tervezik megtenni a Bábolna-
Tárkány-Ászár-Kisbér-Bábolna távolságot!

Rövid stratégiai megbeszélés után elindul a kis menet:
irány Tárkány, ahol a csoport itt élõ tagjai csatlakoznak a tú-
rához. Jó ütemben és kényelmes tempóban tekerünk mind
a 25-en: az ászári vasúti átkelõ után többen bevallják, nem
is gondolták volna, hogy lassan már a huszadik kilométeren
is túl vagyunk, és meg sem kottyan: senki nem nyafog, sen-
ki nem akar „meghalni”!

A 10 órakor nyitó ászári Mini Skanzen fõ utcáján, a derék
magasságban sorakozó „baba házacskákat” nézzük meg.
Szakavatott iránymutatás mellett ismerkedünk a környék-
beli településeken minimum 150 éve jellemzõen épült pa-
raszti/kispolgári épületek, a templom/korabeli iskola méret-
arányosan kicsinyített másaival. A viszonyítást, a valóságos
méret megtapasztalását segíti a skanzen szerves részét ké-
pezõ berendezett Tájház helyiségeinek megtekintése is. Ezt
követõen tisztelgõ látogatást teszünk Ászár híres szülötté-
nek, a magyar korai színjátszás nagyasszonyának, Jászai
Mari színésznõnek - egyszerûségében is nagyszerû - szülõ-
házánál.

Innen átkerekezve Kisbérre a (bájos feleségével együtt)
szintén a csoportunkkal tartó Vaderna Tamás úr (Kisbér Vá-
ros képviselõje) igazi lokálpatriótaként veszi át a kalauzo-
lást. Szerencsénkre! Szervezésében így módunk nyílik

megtekinteni a helyi pompás Helytörténeti Kiállítást, illetve a
Lovardát. Innen sétálunk át eredeti úticélunk második állo-
mására, Mini Magyarország épületcsoportjainak megtekin-
tésére. Eszményi helyszínen (tó mellett, árnyas fák alatt) ál-
mélkodva sétálgatunk hazánk híres építményeinek kicsinyí-
tett másai között - hallgatva Asbóth Zsolt kerekezõ sport-

társunk hangulatos ismertetését az épületek eredetijeinek
építészeti stílusáról, történetérõl.

A szorosan vett program befejeztével hazaindulva még
megálltunk az Ászári Szõlõfürt Vendéglõnél, ahol ki-ki
igénye/pénztárcája/szükséglete szerint frissíti fel magát,
mintegy erõt gyûjtve a reá váró közel 20 km leküzdésére.
Minden baj nélkül, kellemesen kifáradva, de eltelve élmé-
nyekkel, 16.30 magasságában már valamennyien otthon is
lehettünk.

Összegezve megállapítható, hogy - bár mindnyájan gép-
kocsi közlekedéshez vagyunk szokva – simán és megerõl-
tetés nélkül tekertünk összességében közel 50 km-t (az
igaz ugyan, hogy ezt azért könnyítette a dombok, a mere-
dek emelkedõk nélküli útvonal és a szembeszél hiánya!) .

Egyidejûleg nyugodt lelkiismerettel tudjuk ajánlani bárki-
nek mindkét mini gyûjtemény megtekintését azzal a figye-
lemfelhívással, hogy - tekintve az elnyert támogatás egyik
feltételére - 2013 évben még biztosan nem szednek belép-
ti díjat! Katona László

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
HELYSZÍN:

DUNAKANYAR – VISEGRÁD

IDÕPONT: szeptember 22.
(esõ esetén elmarad)

Indulás Bábolnáról 06.30-kor a Kardirex elõtti
parkolóból, érkezés 20.30 óra körül.
Program: Királyi Palota megtekintése – kijelölt turistaú-
ton haladva  Salamon torony – Fellegvár megtekintése  -
Nagy Villám – Bobozás igény szerint – Zsitvay – kilátó –
Mogyoró hegy - Vadaspark  - igény szerint étkezés a
Mogyoró – étteremben.
Költségek: Belépõk felnõtt 3500 Ft/fõ, nyugdíjas, gyerek
1750 Ft/fõ + utazási költség kb. 2500 Ft/fõ

Jelentkezés és bõvebb információ
szeptember 19-én (szerdán) 17 órakor 

a Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél
www. merfoldko.babolna.hu

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!

KYOKUSHIN KARATE
2012. SZEPTEMBERTÕL ISMÉT ELINDULNAK

AZ EDZÉSEK A BÁBOLNAI SPORTCSARNOKBAN,
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN

16:30 ÓRAI KEZDETTEL. VÁRUNK TÉGED IS!

SOSAI MASUTATSU OYAMA

EDZÕ: TÓTH GÁBOR SENPAI 1 DAN
TEL: 30/3568-153



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu14

2012. augusztus-szeptember

AZ UGRIPARKBAN JÁRTAK
A Családsegítõ és Alapszolgáltatási Központ sem

tétlenkedett a nyáron, a munkatársak mindjárt az iskolai
tanévzárás után, június 25-tõl ismételten nyári tábort
szerveztek elsõsorban a helyi elsõs, másodikos gyerkõcök
szórakoztatására, ugyanakkor a szülõk gyermekelhelyezési
problémáinak megoldására.

- A mi feladatunk a gyerekek szabadidejének hasznos
eltöltésében való aktív szerepvállalás, ezt az iskolával
közösen oldjuk meg egy hétbõl így két napot mindig mi vál-
lalunk, immár három esztendeje – magyarázta Berkesné
Szûcs Ágnes intézményvezetõ.

Az elsõ nap mindig az ismerkedésé, a hangulatot mindig
játékosan, sportvetélkedõkkel oldják. Ekkor az Idõsek
Klubjának tagjai paprikás-krumplit fõztek a nebulóknak.

Másnap a kirándulásé a fõszerep. Idén Gyõrben jártak az
állatkertben, ami után a fennmaradt idõt, és felesleges
energiát az ugriparkban kiválóan lehetett hasznosítani.

KREATÍVAN NYÁRON IS
Az általános iskola alsósainak nyújtott kiváló nyári

szünidei élményt július 9-tõl egy héten keresztül a kreatív
alkotótábor, melynek az iskola biztosított helyet. Hegyi Dóra

és Lányi Szilvia, két fiatal pedagógus irányította nyári
foglalkozásokat, melyeken tizenöt nebuló talált magának
hasznos elfoglaltságot, hiszen minden napra jutott alkotó
program. Elsõsorban azért találták ki ezt a nyári szünidei
matinét, mert a kreatív alkotómunka leköti a gyerekek
figyelmét ebben a korban és azt is tudták, hogy játszani
minden gyerkõc szeret. A táborvezetõk igyekeztek olyan
hagyományos és modern technikákat is megtanítani,
melyekkel könnyen boldogultak a nebulók. Minden nap
kapott valamely motívumot, a tematikus programban így
volt tengerész, madárka és pillangó nap is, melyekhez az
alkotásokat és a társas, közösségi játékokat igazították.
Számos kézzel fabrikált, díszített használati tárgyat vihettek
haza magukkal a gyerkõcök a tábor végén. Olyan
munkadarabok készültek kezük nyomán melyek bármely
lakás, vagy gyerekszoba díszeként megállják a helyüket,
miközben a kreatív kézmûves tábor élményeire is
emlékeztetnek.

NYÁRI TÁBOR
BALATONFENYVESEN

Június utolsó hetében töltöttünk öt napot a Balaton part-
ján 40 bábolnai általános iskolás diák társaságában a Feny-
ves Hotelben. Az idõjárás is kedvezõen befolyásolta hangu-
latunkat, így minden adva volt egy igazi jó hangulatú, moz-
galmas táborozáshoz. 

Köszönjük azoknak, akik támogattak bennünket és
egyetértettek velünk legfõbb célunk megvalósításában, ab-
ban, hogy jól érezze magát, sok tapasztalattal és élmény-
nyel, ismerettel térjen haza a sok bábolnai fiatal. 

Támogatóink: Bábolnáért Közhasznú Alapítvány,  Isko-
lánkért Alapítvány, Tempolux  Kft  és  a szülõk is, akik meg-
felelõen felkészítették gyermekeiket, hogyan töltsék értel-
mesen az egy hetet, mert ez sikereink egyik titka. A másik
pedig a programok sokszínûsége.  Már az utazást megsza-
kítottuk Balatonedericsen, hogy afrikai hangulatot varázsol-
junk a nyár kezdetén az Afrika Múzeum és Szafari Park te-
rületén. Aztán érkeztünk meg a várva várt helyszínre a part
mentén fekvõ Fenyves Hotelba, ahol 3 ágyas, fürdõvel fel-
szerelt szobákban kaptunk elhelyezést. A szállás mellett
volt az étkezõ is, ahol asztalunkhoz hozták az ételeket.

Saját strand is volt, ezt is kipróbáltuk és a nagy strandot
is a közelünkben. Sokat vonatoztunk. Egyszer Fonyódra
mentünk a kikötõbe, ahonnan áthajóztunk - nagy létszá-
munkra tekintettel -  külön hajóval Szigligetre egész napos
túrázós kirándulásra. Sokat mentünk, elfáradtunk, de a
szigligeti vár pazar panorámája és programjai kárpótoltak
mindenért. Másik ,- fonyódi vonatos kirándulásunk alkalmá-
val felmentünk a kilátó hegyre és megnéztük  a balatoni
múzeum anyagát és a szerelmesek kriptáját.

Harmadik vonatos kirándulásunk Keszthelyre vezetett,
ahol látnivalók sokasága fogadott bennünket (Festetics
kastély, Csigaparlament, kocsi múzeum, kastélypark, …).

A látnivalók mellett mindig nagy hangsúlyt fektetünk a kö-
zösségformáló programokra. Minden napra, estére volt fel-
adat, hogy a szobákban se unatkozzunk: rejtvény, jelenet
készítése, jelmezbemutató, elõadás. A fürdésre jó idõnk
volt. A legizgalmasabb most is a bátorságpróba volt, ami
több órán át tartott és egy késõ esti  „pizza partival” indult,
majd éjfél körül a közeli nádasban ért véget. A napok gyor-
san repültek, a  táborozás is véget ért, mint ahogy a nyár is.
De az emlékek és élmények bizonyára még hosszú ideig el-
kísérnek majd.

Veresné Szkocsek Mária 
és Veres Zoltán
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A megye eladósodottsági adataiban
jelentõs változások álltak be. Az eddi-
giekhez képest a megyék  eladóso-
dottsági sorában ismét néhány hellyel
elõbbre került. Elsõsorban a közüzemi
tartozások miatt indult egyre több vég-
rehajtási eljárás. A tapasztalatok alap-
ján ez sok esetben magával rántja a
jelzálog hiteleket is. A pénzintézetek
manapság sokkal könnyebben csatla-
koznak egy közüzemi-, közös költség-
és egyéb tartozások miatt elindított
végrehajtási eljáráshoz. Ez azt mutatja,
hogy a lakosság már felélte tartalékait.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Ka-
mara utólagosan készít statisztikai ki-
mutatást a végrehajtási eljárásokról,
így 2011. évben 434.037 db végrehaj-
tási ügy indult, melyekben a követelés
összege 664.613.556.062 Ft volt. 

Az eljárások 85 %-a 500.000 Ft alat-
ti, míg csupán 1 %-a 10.000.000 Ft fe-
letti értékû követelés. 

Ezek a számok 2012. elsõ félévében
csaknem 20 %-kal növekedtek mivel
elfogytak a lakosság tartalékai, és már
a középréteg egy része is anyagi gon-
dokkal küszködik.

Komárom-Esztergom megyében a
lakossági eladósodottsági adatok a
következõképpen alakulnak:

A 2011-es év azonos idõszakához
képest 2012. elsõ félévében a tartósan
bedõlt hitelek száma 8.280-ról 9.936-ra
növekedett, amely négy fõs családdal
számolva kb. 40.000 lakost érint. Ez
egy kisebb megyeszékhely lakosságá-
nak felel meg.

A kilakoltatási kvótának köszönhetõ-
en az idei évben még csak az ügyek
kisebb része jut el a kilakoltatási sza-
kaszig A PSZÁF adatai szerint 2012-
ben az alábbi leosztásban lehet árve-
réseket  lefolytatni.

Jelen pillanatban összesen 3.421 in-
gatlan vár árverésre. Ebbõl 2012. I. ne-
gyedévben 3 %-ot, azaz 96, a II. ne-
gyedévben 122 családot lehet
kilakoltatni..  Becslés alapján a III. ne-

gyedévben 140, a IV. negyedévben pe-
dig 160 kilakoltatatás várható, a többi
pedig majd a következõ néhány év-
ben. 

A tendenciákat jól mutatja, hogy az
öt évvel ezelõtti 194 482 indított végre-
hajtási eljárás száma 2011. végéig 434
037-re növekedett. Ez csaknem 120 %-
os növekedést jelent A 90 napot meg-
haladó tartozások a tavalyi 147.000-rõl
ez év májusáig 170.000-re nõttek or-
szágosan. 

2011-ben országos adat szerint
2769 árverés volt eredményes. A kitû-
zött árverések száma országosan 9,1
%-kal növekedett. 

A kilakoltatások száma a végrehajtá-
sok számához viszonyítva a tavalyi
0,0458 %-ról, amely csak jelképes volt,
elérheti a százszorosát. 

Jelentõs szempont az is, hogy letisz-
tázódott, mely rétegek részére nem si-
került még megnyugtató adósmentõs
intézkedést tennie a kormányzatnak.
Aki tudott, vagy akart az elmúlt évben
már végtörlesztett. Azok jártak jól, akik
ezt saját forrásból tudták megoldani.
Akik csak simán forint-hitelre váltottak,
azok még rosszabb helyzetbe kerül-
tek, mint amilyenben voltak. A forinto-
sítással és a 25 %-os tartozás elenge-
désével, a szigorú feltételrendszer mi-
att csak 1-2 ezren tudtak élni. Az új tí-
pusú árfolyamgát igénybevétele még
jelenleg is folyamatban van, amely az
átmeneti könnyítéssel ideiglenesen
sok családot megmenthet.

Elõzetes információk szerint a me-
gyében csak nagyon korlátozott lehe-
tõségek vannak a kilakoltatottak elhe-
lyezésére. A kisebb települések egyál-
talán nem rendelkeznek ideiglenes
lakhatást biztosító feltételekkel, de
ezek a nagyobbaknál is  csak korláto-
zottan állnak rendelkezésre.

A Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület több új
megoldási javaslatot juttatott el az ille-
tékesekhez. Az egyesület az egész or-

szágban ingyenes tanácsadást biztosít
a bajba jutottaknak. Az ezzel kapcsola-
tos információkat az érintett családok
megtalálhatják a www.bankikarosul-
tak.hu honlapon.

Talán a 2012-es év lesz a legrosz-
szabb a pénzügyi válság évei között.
Egyrészt megmutatja, kik „maradnak
talpon” és fizetik tartozásaikat, más-
részt kiderül, hogy kik azok, akiknek
erre már nincs esélyük és lehetõsé-
gük.

Az Egyesület minden önkormányzat
részére felkérést küldött, hogy hirdet-
ményét az ingyenes tanácsadásról te-
gye elérhetõvé a bajba jutottak részé-
re. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az ön-
kormányzatok csaknem 60%-a edig
még nem élt ezzel a lehetõséggel. Ez
is jól mutatja a társadalom fásultságát.

Kovács László fõtitkár

SZÜNIDÕ LÓHÁTON
A nagy érdeklõdésre való tekintettel minden évben tradi-

cionálisan  két  turnusban  is  rendez  lovas  tábort  a  helyi
lovasiskola. A héttõl tizenöt éves korú fiatalokat neves szak-
edzõk foglalkoztatják minden alkalommal, így nem csoda,
hogy az intézmény tábora rendkívül népszerû. Sok olyan fi-
atal is itt tölti nyarának egy részét, akik a helyi lovas-
iskolában folytatják majd tanulmányaikat, így ez az ismer-
kedésre is kiváló alkalom. Kezdõknek és haladóknak egy-
aránt kínáltak napi edzést és számos kísérõ programot.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
2012. I. FÉLÉVI LAKOSSÁGI ELADÓSODOTTSÁGI ADATAI

TISZTELT BÁBOLNAI
LAKOSOK!

A Bábolnáért Közhasznú Közala-
pítvány a korábbi alapítványtevõ
szándékának megfelelõen 2012.
évben ismét pályázati támogatás-
ban kívánja részesíteni a Bábolna
ZRt-tõl, társaságaitól, illetve jog-
elõdjétõl nyugdíjba vonult dolgozó-
kat. 
A Bábolnáért Közhasznú Közala-

pítvány ösztöndíjat hirdet a
2012/2013. tanévre. Ösztöndíjra jo-
gosult a bábolnai székhelyû társa-
ságok és intézmények bábolnai la-
kosú dolgozójának gyermeke, vala-
mint bábolnai egyéni vállalkozó
gyermeke. 
A Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-

gálatán igényelhetõk a nyomtatvá-
nyok, melyeket 2012. szeptember
28-ig a Bábolnáért Közhasznú Köz-
alapítvány Kuratóriumának (2943
Bábolna, Jókai M. u. 12.) lehet be-
nyújtani. 



Az EcoMotive Kft. a Pharmagora Életminõség Klaszter
tagjaként egy széles körû, tojás alapú funkcionális élelmi-
szer család kifejlesztését tûzte ki célul. A projekt során a
társaság különbözõ speciális takarmány összetételekkel
kívánja növelni a tojásban lévõ pozitív élettani hatásokkal
bíró összetevõket. Az így kifejlesztésre kerülõ tojás alapú
funkcionális élelmiszer termékcsalád hatékony prevenci-
ós készítmény lehet például a koraszülés és a kettestípu-
sú diabétesz terápiájához.

Terveinek megvalósításához az EcoMotive Kft. több
mint 70 millió forintos európai uniós pályázati támogatást
nyert. A projekt további célja a prototípus termékek feldol-

gozásának megteremtése egy olyan technológiai fejlesz-
téssel, amelynek köszönhetõen egy új élelmiszeripari
alapanyag is forgalomba kerülhet. Továbbá a termékcsa-
lád a kiskereskedelmi forgalomban is kapható lesz, így a
termékek eljuthatnak a háztartásokba is, növelve a lakos-
ság egészséges táplálkozásának és betegségmegelõzé-
sének lehetõségét.

A beruházásnak köszönhetõen az EcoMotive Kft. új
munkahelyeket tudott teremteni és reményei szerint terve-
inek megvalósításával sikerül a régió gazdasági fejlõdésé-
hez is hozzájárulnia.

Néhány hónapja furdalja a Bábolnán élõk kíváncsi-
ságát egy új üzem indulása, melyrõl eddig csak szóbe-
széd útján, félinformációk alapján tudhattak az itt élõk.
Ezért lapunk megkereste a vállalkozás tulajdonosát,
aki készséggel válaszolt kérdéseinkre.

A cégvezetõ lapunk számára elmondta, azért választot-
ták új üzemük kialakításához Bábolnát, mert magyaror-
szági piackutatásaik során olyan benyomások és üzletpo-
litikai érvek szóltak településünk mellett, melyek pozitívan
alakíthatják a vállalkozás jövõjét. Választásukhoz hozzájá-
rult dr. Horváth Klára polgármester segítõkészsége, Bá-
bolna kedvezõ földrajzi helyzete, valamint az a tény, hogy
a Nokia gyárból nagy számú munkaerõ szabadult fel. Így
csökkenteni szeretnék a növekvõ munkanélküliséget is.

Az üzem élelmiszeripari tevékenységet fog végezni, el-
sõ körben 70-80 fõt szeretne foglalkoztatni. Szükségük
lesz olyan dolgozókra, akik beszélnek angolul, vagy kínai
nyelven, valamilyen szakmával rendelkeznek, elsõsorban
élelmiszermérnököt, karbantartót, gépészt, titkárnõt, stb.
keresnek majd. Másrészt olyan munkásokat terveznek fel-
venni, akik szakmai végzettséggel nem kell hogy rendel-
kezzenek, de elõnyt jelent cukrász, pék, vagy konyhai ta-
pasztalat. Ez a munka 80%-ban kézi tevékenység, és
nagyrészt hölgyek végzik. Férfiak számára éttermi vagy
raktáros tapasztalat jelent majd elõnyt. Persze a bábolnai
lakosokat fogják elõnyben részesíteni.

A tulajdonos azt ígérte, szeptember végén tájékoztatót
tartanak, amikor már konkrétumokkal is szolgálnak majd.

Hantos

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu16

2012. augusztus-szeptember

TOJÁS ALAPÚ FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER CSALÁD
FEJLESZTÉSE EU TÁMOGATÁSBÓL

– FOGYASZTÁSA CSÖKKENTI A KORASZÜLÉS LEHETÕSÉGÉT
ÉS A KETTES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KIALAKULÁSÁT

A bábolnai székhelyû
EcoMotive Kft. 

állást hirdet 
fizikai munka betöltésére.

Idõpont egyeztetés céljából
az alábbi telefonszámon lehet

jelentkezni:

06 20/498 4392

Bábolnán a Rózsaerdei
utcában

lakás eladó
Telefon:

06-70-375-2012

ÚJ VÁLLALKOZÁS, MUNKALEHETÕSÉG
TÖBB KATEGÓRIÁBAN
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 16. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 23. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 30. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER   7. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 14. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 21. –  Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.

Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com

Kántor: dr. Farkas Roland, dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési idõpontokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; 

www.reformatus.ro; www.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
SZEPTEMBER 23. Vasárnap 15 óra

Igét hirdet dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Esketés, keresztelõ, temetés ügyben:
Frankó Mátyás evangélikus lelkész

Tel/fax: (34) 487-834
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. SZEPTEMBER

9-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 23. vasárnap 10.45 órakor szentmise
16-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 24. vasárnap 10.45 órakor szentmise
23-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 25. vasárnap 10.45 órakor szentmise
30-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 26. vasárnap 10.45 órakor szentmise
(Szentírás vasárnapja)

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

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

JUBILEUMI
AKCIÓ!

Szikvízüzemünk 10 éves fennállása 
alkalmából, szikvízgyártásunk 25 éves 

évfordulóján akciót szervezünk 
szeptember hónapban. 

Akciónk keretében minden
negyedik flakon szikvíz 

vásárlása esetén 
egy flakon ingyenes töltését

biztosítjuk vásárlóink részére.

Üzemünkben kapható ionizált,
lúgosított ivóvíz.

Köszönetet mondunk
minden törzsvásárlónknak:

Farkas Szikvízüzem



A szokásos nyári szünetet követõen végre elkezdõdött a
megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság. Az elsõ fordu-
lóban a Környe együttese látogatott Bábolnára, akik az elõ-
zõ szezonban a tabella alsó régiójában végeztek. Ehhez ké-
pest olyan híresztelések kaptak szárnyra, miszerint a ven-
dégek remekül igazoltak, két brazil játékos is szerepel
együttesükben, sõt, egy korábbi NB I-es labdarúgó is erõ-
síti a gárdát. Focistáink azonban soha nem foglalkoznak az-
zal, milyen nevû játékosokkal kell szembenézniük. Csapa-
tunk legfõbb erénye az egységes szellem, az összetartás.
Ez mutatkozott meg a mostani találkozón is, mely szép ha-
zai sikert hozott. Bábolna SE – Környe SE 3 : 0.

Ifjúsági labdarúgóink a felnõtteket megelõzõen játszották
mérkõzésüket. Szinte ugyanannyi nézõ, ugyanolyan lelke-
sedéssel szurkolt ifistáinknak, de a találkozó már-már ko-
molytalan játékba fulladt. Az újjászervezõdött bábolnai fiatal
gárda a környei serdülõkorúakat 15 : 0 arányban múlta
felül. Pedig az elõzõ szezonban szereplõk csaknem fele tá-
vozott különbözõ okokból, de a szakosztály vezetésének ál-
dozatos szervezõkészségének köszönhetõen sikerült a kor-
osztály környékbeli legjobbjait Bábolnára igazolni.
Ozoróczy Gábor edzõ most is a képzést, a labdarúgás taní-
tását tartja legfontosabbnak, de fontos, hogy focistái meg-
tapasztalják a siker érzését is.

A bajnokság második fordulójában is a hazai pálya elõ-
nyét élvezhették labdarúgóink. Ráadásul a szomszédvár
Bana együttesét fogadták, mely találkozó mindig rangadó-
nak számít. Ezúttal nagyszámú, lelkes szurkolósereg érke-
zett a szomszédból, akik bíztatásukkal csapatuk tizenkette-
dik játékosai voltak. Az elsõ félidõben még viszonylag ki-
egyenlített küzdelem folyt, de a banaiak halvány fölénye
már ekkor látszott. Ezt sikerült is gólra váltaniuk a 41. perc-
ben. A második félidõ aztán bebizonyította, melyik csapat
akarja jobban a gyõzelmet. A 60. percben egy bal oldali 10
méteres lövést még hárított kapusunk, de a kipattanó lab-
dát 17 méterrõl fejelte kapunkba a banai játékos. A 72. perc
ismét vendéggólt hozott. Egy beívelt szögletbõl fejjel talált
kapunkba az ellenfél. Focistáinknak csupán szépítésre ju-
tott ereje a 81. percben Rózsahegyi Tamás révén, innét for-
dítani már lehetetlen volt. Bábolna SE – Bana KSK 1 : 3.

Az ifjúsági együttes ezúttal is remekelt. A banaiakat ezút-
tal is meggyõzõ fölénnyel gyûrték maguk alá 5 : 1 arány-
ban.
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

REMEK KEZDÉS KÖRNYE ELLEN,
HIDEGZUHANY BANÁTÓL A Bábolnai Kyokushin Karate Klubból idén is részt vet-

tünk néhányan a július 07-tõl 12-ig lebonyolításra került IBK
Nemzetközi edzõtáborán, Csillebércen. A táborra ebben az
évben is nagy volt az érdeklõdés, több mint 200 fõ vett részt
a világ több tájáról. Érkeztek karatékák Japánból, Új-
Zélandról, Hollandiából, Lengyelországból, Szlovákiából,
Olaszországból és Oroszországból. Bábolnáról 7 fõvel ér-
keztünk Csillebércre a gyõri Tora Dojo színeiben. A tábor-
ban a mi csapatunk volt jelen a legnagyobb számban ösz-
szesen 27 fõvel. A Kyokushin Karate legnagyobb mesterei
tanítottak minket napi 4 edzésen, de a karatén kívül részt
vettünk Judó, Kyusho, Boksz és Hiko Ryu órákon is.

Japánból érkezett hozzánk Soshi Tanaka Koshiro nagy-
mester a Hiko Ryu stílus alapítója, az afgán-szovjet háború
(1979-1989) hõse, aki 72 évesen fiatalos dinamizmusával
és egyedi önvédelmi technikáival kápráztatott el minket. A
mester Kyokushin Karatéval kezdte harcmûvész pályafutá-
sát, majd igazi harcokban edzõdött Afganisztán zord he-
gyei közt. A szovjet csapatok elleni gerillaháborúban ön-
kéntesként küzdött a szabadságharcos mudzsahedinek ol-
dalán. Az „Afgán Szamuráj” hõstetteinek gyorsan híre
ment, és a megszállók vérdíjat tûztek ki a fejére. Sylvester
Stallone nagy sikerû Rambo III. filmjében a fõhõs alakját
Tanaka mester ihlette. Megtanulhattuk tõle, például hogy,
miként célszerû védekezni késsel, karddal, bottal támadó
ellen, nem utolsó sorban tanulhattunk tõle szerénységet,
alázatot és mások iránti tiszteletet. A tábor alatt õ volt min-
dig az elsõ, aki odaért az edzésekre, aki a reggeli fél 7-es
edzés elõtt már mindenki érkezése elõtt melegített és nyúj-
tott, akitõl megtudhattuk, hogy 72 évesen is lehet „19 éves
szívvel” edzeni.

Az egyik délelõtti edzésre ellátogatott hozzánk „Madár”
(Erdei Zsolt) is, aki izgalmas és felejthetetlen boksz trénin-
get tartott számunkra. Érdekes volt, hogy az alapmozgások
a karatéban és a bokszban is nagyon hasonlóak, ezért
gyorsan fel tudtuk vele venni a ritmust.

A tábort ismét kyu és dan vizsga zárta, amelyeken a
Dojoból mindannyian sikeres vizsgát tettünk. A csapat fel-
készítésében döntõ szerepe volt Máté Róbert 4 danos
Senseinek és Tóth Gábor 1 danos Senpainak, akik idõt és
energiát nem sajnálva segítettek bennünket.

Külön ki szeretném emelni Tóth Gábor Senpait, aki 1983-
ban kezdett a Kyokushin Karatéval foglalkozni és 1996 óta
vezeti a bábolnai csapatot. A hosszú évek kitartó és ke-
mény munkája idén meghozta gyümölcsét. A nyári tábor-
ban sikeresen vizsgázott fekete övre (1. dan). Ez idõ alatt
sok száz karatét tanulni vágyó fiatal és kevésbé fiatal talált
értelmes szabadidõ tevékenységet az Õ irányítása mellett.
Több karatékát készített fel versenyekre, ahol nagyon szép
sikereket értek el együtt. Az elmúlt évek megpróbáltatásai
ellenére kitartott a sportág mellett, életben tartotta Bábol-
nán a Kyokushin szellemét, ezáltal mutatva utat sok-sok fia-
talnak az elmúlt években. Azt hiszem, mindenkinek példa-
képe lehet Õ segítõkészségével, kitartásával és küzdeni
akarásával. Ezúton is gratulálunk Neki a fekete öv megszer-
zéséhez, és kívánunk még nagyon sok szép sikert a
Kyokushin útján.

A táborban ismét rengeteg élménnyel és tudással lettünk
gazdagabbak, melyeket elraktározva magunkban, a „mun-
kás” hétköznapokban fognak minket erõvel és lelkesedés-
sel feltölteni.

Lányi Zoltán

KYOKUSHIN KARATE
NEMZETKÖZI EDZÕTÁBOR

Tekecsapataink is megkezdték szereplésüket a hosszú
nyári szünet után. A megyei elsõ osztályban játszó gárda
augusztus 31-én vívta elsõ bajnoki mérkõzését. Bábolna
SE/B - Lajta-Hanság SE 3 : 5 (2374 - 2458)

Az NB II-be visszakerült együttes szeptember elsején
szintén hazai pályán mérkõzött. Bábolna SE – Scarbantia
SE (Sopron) 5 : 3 (3060 - 2970, 14-10.) Ifjúsági 3 : 5 (520 -
482, 3-1.)

Teke bajnoki fordulókról és a szakosztály házatájáról jövõ
havi számunkban olvashatnak.

TEKE

TOVÁBBRA IS KÉTFRONTOS KÜZDELEM:
MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY ÉS NB II.



NAPKÖZIS SPORTTÁBOR
Tavaly szivacskézilabda táborként szerepelt, idén már

napközis sporttábor címen mûködött egy héten keresztül
az a programsorozat, melyet Kántor Kata tanítónõ szerve-
zett július 23-tól 27-ig. A 8-11 éves gyerekeknek naponta
reggel nyolctól délután négyig biztosítottak tartalmas, válto-
zatos programokat, melyek középpontjában természetesen
a sport állt.

A tábor központi helyszíne a sportcsarnok volt, ahol a
küzdõtéren sor- és egyéni versenyeket, kézilabda foglalko-

zásokat tartottak, de a gyerekek megismerkedhettek más
labdás sportágakkal is. Belekóstoltak a floorballozás, a zsi-
nórlabda és a kosárlabda ízébe, a lányok aerobikoztak, míg
a fiúk a labdarúgópályán fociztak is. Lazításként ki-ki asz-
faltrajz tudását is megvillanthatta, egy kis „X-faktoros tehet-
ségkutató”, valamint „egy perc és nyersz” vetélkedõ is szí-
nesítette a programok sorát. A csarnok emeleti galériáján
kézmûveskedhettek, képet kaptak az olimpiák történetérõl,
sõt, még egy gyõri kirándulásra is jutott idõ. Itt a táborozók
ugriparkban és játszóházban jártak, sõt, még moziban is
voltak.

Több mint negyvenen ragadtak pecabotot augusztus 20-
án a hagyományos horgászversenyen, ez a résztvevõi
szám azonban csekélyebb a szokásosnál. Az Ölbõ-tavi
Aranyhal Horgászegyesület szervezte megmérettetésre
Gyõrbõl, Tatabányáról, és a környezõ településekrõl is ér-
keztek. A sok vendéghorgász jelenlétét dr. Lõrik Marcell, az
egyesület titkára jó marketing tevékenységüknek tulajdonít-
ja. Az idelátogatók a kellemes környezet, a fogási lehetõsé-
gek, és az egyesület nyújtotta feltételek hatására a tó jó
hírét viszik máshová, ezáltal mind többen szeretnének itt
horgászni. Ezt bizonyítja a júliusban megrendezett 24 órás
versenyük is, ahol a résztvevõk 890 kilogramm halat fogtak.

Sajnos az augusztus 20-i hagyományos verseny alul-
múlta várakozásaikat, mely talán a 35 fokos melegnek kö-
szönhetõ, ami sem a halaknak, sem pedig a horgászoknak
nem kedvezett. Ennek ellenére megfelelõ eredmény szüle-
tett. A megmérettetést helyi versenyzõ, Turcsán Gábor
nyerte 8 kiló 69 dekával, második Kovács Lajos lett 7 kiló 6
dekával, harmadik helyen Horváth László végzett 5 kiló 90
dekás teljesítménnyel, a negyedik helyezett Horváth László

(Kajárpécrõl) 5 kiló 60 deka halat fogott, ötödikként pedig
Konczos Herbert végzett 4 kiló 83 deka hallal. A legna-
gyobb fogással, 3 kiló 42 dekás hallal Turi Sándor dicse-
kedhetett.
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HORGÁSZVERSENY - SZOLID RÉSZVÉTEL, BÁBOLNAI GYÕZTES

A sportot szeretõ gyerekek számára Szilágyi Ágnes, a
sportcsarnok gondnoka kínált majd egy hónapon keresztül
júliusban értékes, mozgásban és sportban gazdag prog-
ram-kavalkádot. 

Hetente két alkalommal két-két óra hosszát tölthetett in-
tenzív sportolással az a húsz fõ, akinek fontos volt nyáron is
a mozgás.

Fiúk, lányok egyaránt szívesen vettek részt ezen az im-
már ötödik éve visszatérõ nyári szünidei matinén. A fõ
hangsúly természetesen minden alkalommal a labdarúgá-
son volt, de azért mellette floorballoztak, kidobóztak, köte-
let húztak. 

A sportos délutánok nagy részét a mûfüves pályán töltöt-
te a gyereksereg, a nyári kánikulában pedig a sportcsarnok
hûsében folytatódhattak a mérkõzések. Szilágyi Ágnes a
hûsítõrõl és az uzsonnáról is gondoskodott, hiszen a me-
legben a sok mozgás hatására sok folyadékot veszít a szer-
vezet. A gyerekek rengeteg lédús hûtött gyümölcsöt is kap-
tak, mely a foci szüneteiben üdítõleg hatott.

A szervezõ és a résztvevõk ezúton mondanak köszönetet
a szódavízért és a gyümölcsökért a bábolnai szikvízüzem-
nek, Ifj. Prekler Lászlónak, Csuti Zsoltnak és Vörös János-
nak.

SPORTOS SZÜNIDEI MATINÉ
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A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
és a Magyar Lovas Szövetség Távlo-
vagló és Távhajtó szakága a 2009-es
sikeres Junior Távlovas Világbajnok-
ság után 2012-ben ismét világbajnok-
ságot rendezett. Augusztus 9. és 12.
között rendezték meg Bábolnán a
ménesbirtok területén  a Nemzetközi
Lovas Szövetség (FEI) Fiatal Lovak
Távlovas Világbajnokságát, amelyre
összesereglett a szakág színe-java. 

Ezúttal nem a versenyzõ lovasok
voltak a fiatalok, hanem a lovak: hét és
nyolc éves kategóriában mérkõztek
meg a világ legjobb távlovai. Augusz-
tus 10-én, pénteken startoltak a hét
éves lovak, majd 11-én, szombaton a
nyolc évesek. A legtöbb versenyzõ
francia és olasz volt, összesen 15
nemzet mintegy 100 lovasa állt start-
hoz. 

A verseny távja mindkét kategóriá-
ban 120 kilométer volt, az útvonal a
Bábolna környéki településeken, erdei
utakon haladt át kijelölt ellenõrzési
pontok érintésével, szigorú állatorvosi
vizsgálatok után.

A világbajnokság fényét emelte,
hogy még a Bahraini Királyság két her-
cege is indult mindkét kategóriában.
Egyikük a 7 éves, másikuk a 8 éves lo-
vak kategóriájában nyert az egyéni
versenyben. 

A nyolcéves lovak kategóriájának
csapatversenyében a magyarok lettek
a harmadikak. A csapat tagjai: Matyi
Bianka, Feketéné Wachtler Katalin és

Kozár Mór. A hazai csapat tagja volt
még Gecse Adrienn, aki a bábolnai
lovasiskola növendéke. Külön bravúr,
hogy Matyi Bianka egyéniben a negye-
dik helyet szerezte meg.

A rendezvény színvonaláról, szerve-
zettségérõl mind a versenyzõk, mind a
FEI képviselõi elismerõleg nyilatkoz-
tak. 

Hantos

A nõi kézilabdacsapat utánpótlásának kérdése immár
égetõ kérdéssé vált a sportegyesület szakvezetõi számára.
Ezért tavasszal toborzót szerveztek fiatal, kézilabdát kedve-
lõ lányok számára, akik vállalják a rendszeres sporttal járó
kötöttségeket. Az utánpótlás leendõ edzõje, Vasné Hun Ju-
dit tanítónõ augusztusban tábort szervezett azoknak, akiket
remélhetõleg majd a lelátóról is figyelhetünk hamarosan.

A tábornak tizenegy kishölgyet sikerült megnyerni, akik

számára ez már egyfajta felkészülést jelentett a szeptembe-
ri indulásra. Vasné Hun Judit edzõ ötnapos komoly edzés-
tervet készített a lányoknak. Délelõtt folyamán inkább erõn-
léti edzéseket tartottak, ami a résztvevõknek elõször egy ki-
csit nehéznek tûnt, de gyorsan hozzászoktak a kemény
gyakorlatokhoz. Belefért még egy kis egyéni labdás techni-
kai gyakorlat is, majd délután a csapatjátéké volt a fõsze-
rep. Nagy gondot fordítottak az elméleti tudás elsajátításá-
ra, közben videofelvételrõl meccseket is megtekintettek. 

A résztvevõk közt javarészt tárkányi fiatalok voltak, akik
némi elõképzettséggel álltak a pályára. A Bábolnai Általá-
nos Iskola tanulói közül egyelõre kevesen voltak itt a tábor-
ban, de a szeptember 11-én kezdõdõ edzésekre már sok-
kal több helybelit vár Judit néni. A tervek szerint heti két al-
kalommal tart majd edzéseket – kedden és csütörtökön –
az 5-8. osztályos lány korosztály számára. Célja, hogy
olyan kézilabdás alapképzettséggel rendelkezõ gyerekeket
adjon tovább a szintén alakulóban lévõ ifjúsági csapat szá-
mára – 14-18 éves korosztály, melyet Szántó Zita nevelget
majd -, akik ott továbbfejlõdve néhány éven belül a felnõtt
csapat tagjaivá válhatnak.
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