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M AJÁLIS –

SPORTOSAN , CSALÁDIASAN

Idén sem volt kisebb sikere a tavalyinál a majálisnak, amit május elsején
a BSE labdarúgópályájára szervezett
meg Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka. A majális zenés bemelegítéssel vette kezdetét Kozma Ágnes

vezetésével, mely minden korosztályt
a pályára csalt.
A sportrendezvények mellé családi
és gyermekprogramokkal is kecsegtetett a májusi ünnepnap. Volt itt homokkép-készítés, a bolyongó játszó-

park fajátékai, mini golf, íjászat, hetes
rúgó és buborékfújó bajnokság, valamint a kicsik örömére vattacukor minden mennyiségben.
A délelõtt során az ovifocistákat invitálták a mûfüves pályára. Bábolna
apróságai Öttevénnyel és Banával
mérkõztek. Az edzõpályán a kézilabdás lányok a szivacskézisekkel küzdöttek meg. A mûfüvesen a szülõk és
gyerekek meccsét vívták. Közben az
érdeklõdõk
kipróbálhatták
az
íjászkodás mesterségét is a bábolnai
íjászok oszlopos tagjának, Mózer
Györgynek segítségével. Közben készültek a csillámtetkók, majd szórakoztató mûsorral érkeztek a Tiamo
tánccsoport tagjai. Mûsort adott az
Idõsek Klubjának Vadvirág csoportja,
a Tora Dodjo Klub karate bemutatót
tartott. Volt zumbafitness bábolnai
gyermekkel, lufifújóverseny durranásig, lekváros fánk evés, és vízibomba
dobálás. Természetesen a jóízû pörkölt sem maradhatott ki e nap programjainak sorából.
HP

BÁBOLNA NEVEZETESSÉGEIT CSODÁLTA
A THAIFÖLDI NAGYKÖVET

Sompong Sanguanbun, a Thaiföldi Királyság magyarországi nagykövete látogatott városunkba. A különleges vendéget május 21-én üdvözölhették a bábolnai önkormányzat
vezetõi.
A diplomáciai kapcsolatok ápolására nagy hangsúlyt fektetnek a Thaiföldi
Királyságban. 1895-ben maga az uralkodó, V. Rama király kereste fel Bábolnát, hogy közelrõl ismerkedhessen a
lótenyésztés fellegvárával. Azóta az
uralkodói látogatás évfordulója alkalmából már a korábbi nagykövet is járt
Bábolnán. A tradíció életben tartásának elsõsorban érzelmi okai vannak,
magyarázta a nagykövet. Mint mondta, a hagyományokat nagy tisztelet
övezi királyságukban. Sompong
Sanguanbun a magyarországiakban
nagyon vendégszeretõ embereket ismert meg, Bábolna pedig kiemelkedõen jó példát mutat a gazdálkodás és a
lótenyésztés ágazatokban.
Ezúttal sûrû program várta a nagykövetet: dr. Horváth Klára, a város
önkormányzatának képviseletében és
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Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója
igyekeztek minden fontos helyi sajátosságot megmutatni a küldöttnek. Így
jártak
a
Bábolna
Nemzeti

Ménesbirtokon, annak múzeumaiban,
a ménesudvarban és fedett lovardájában.
A thaiföldi nagykövet látogatása alkalmával Kisbért is felkereste.
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Ö NKORMÁNYZATI
Határozatképesen ült tárgyalóasztalhoz a képviselõ-testület május 30-án
délután, hogy megtartsa munkarend
szerinti soros ülését. A napirendi pontok megvitatását megelõzõen dr. Horváth Klára polgármester szokás szerint
ismertette az elmúlt idõszak eseményeit, fontosabb történéseit, részletesen kitérve a Komáromi Rendõrkapitányság által megküldött tájékoztató
levélre, melyben a helyi lakosságot
érintõ rendõrségi eljárásokat taglalta a
rendvédelmi szerv. Mindezt tette úgy,
hogy dr. Bohleradszky Szilveszter komáromi rendõrkapitány is a teremben
tartózkodott a napirendi pontok közt
szereplõ rendõrségi beszámoló okán.
Az ülés kezdetén döntéseikrõl számoltak be a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Szociális
és Oktatási Bizottság vezetõi, a bizottságok határozatait, beszámolóját jóváhagyta a testület. Ezek közt kiemelten
kezelték a település csapadékvíz elvezetési problémáiról szóló pontot. Az
önkormányzat intézkedéseket fog tenni (szakértõk bevonásával) a problémák megoldására. (Bõvebben a 4.
oldalon.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság több árajánlatot is
véleményezett, köztük a távfelügyeletre vonatkozót is. A Sárvár Security Kft.
árajánlata volt a legkedvezõbb, ezt választották. A távfelügyeleti rendszerre
nemcsak a helyi vállalkozások és társaságok köthetnek rá, hanem a helyi
lakosok is. A riasztást követõen a rendszert használókhoz rövid idõn belül
tudnak kiérkezni és intézkedni a távfelügyelet munkatársai.
Ugyancsak a legkedvezõbb ajánlatot szavazta meg a bizottság ajánlására a testület a sportcsarnok fûtéskorszerûsítésére vonatkozóan. Döntésük
alapján sötétsugárzós szalagrendszerû fûtést alakít ki az önkormányzat a
sportlétesítményben a nyári hónapok
során. A fejlesztés az energia-megtakarítást szolgálja. Állást foglaltak a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei részének vizes blokk-

HÍRADÓ

jainak korszerûsítésére beérkezett árajánlatok kapcsán is, a legkedvezõbb
árajánlattal számoltak a képviselõk.
Elfogadták a Bricoll Kft. tervezési ajánlatát az ötszáz adagos konyha és étkezõ kiviteli terveit az ehhez szükséges
bruttó 5 millió 334 ezer forint összeg
értékben. A határozat szerint a megvalósításhoz szükséges összeget a képviselõ-testület az általános tartalék keret terhére biztosítja.
A napirendi pontok közt kapott szót
dr. Bohleradszky Szilveszter, a Komáromi Rendõrkapitányság megbízott vezetõje, aki részletes képet adott a bábolnai közbiztonság helyzetérõl, az itt
történt bûncselekményekrõl és intézkedésekrõl. A téma kapcsán hangzott
el a Bábolnai Polgárõr Egyesület 2012.
évi munkájáról szóló beszámoló is, ez
a tájékoztató mindig akkor kap hangot, amikor a közbiztonságról tárgyal a
testület.
Az ülés folytatásában a „Bábolnáért”
Közhasznú Közalapítvány 2012. évi
munkájáról szóló beszámolót fogadta
el a testület, majd módosította a szervezet alapító okiratát. A napirend kapcsán fontos megemlíteni a város fiataljait érintõ tanulmányi ösztöndíjrendszert, mely három lábon állva: a bábolnai cégekre, a közalapítványra és a továbbtanuló fiatalokra és szüleikre épít
annak érdekében, hogy a helyi társaságok megfelelõ munkaerõt alkalmazhassanak. A fiataloknak a tanuláshoz
támogatást, helyben ellátható szakmai
gyakorlatot és a késõbbiekben nagyobb eséllyel helyben álláshelyet biztosíthat a program. Múlt havi lapszámunkban már olvasható volt annak ténye, hogy a „Bábolnáért” Közhasznú
Közalapítvány pályázatára benyújtott
pályázók közül a helyi cégek valamelyikével tanulmányi szerzõdést kötõ fiatalok nagyobb ösztöndíj-támogatásra
számíthatnak.
Elfogadta a testület a 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl és a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató
Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a Bábolnai Alapszol-

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
PÁLYÁZATOT ÍR KI
a BÁBOLNAI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
INTÉZMÉNYVEZETÕ MUNKAKÖR betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. szeptember 30. A pályázati kiírással kapcsolatos
további információt dr. Horváth Klára polgármester nyújt
a 34/568-000-as telefonszámon.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

gáltatási Központ tavalyi tevékenységét taglaló beszámolót.
Két álláshelyre is kiírta pályázatát a
grémium, egyrészt a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõi munkakörének, valamint a Bábolna
Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázatok kiírását az indokolta, hogy mindkét álláshelyre vonatkozó határozott idejû megbízási szerzõdés lejár. A testület az õszi hónapokban dönt a témában. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Horváth Klára polgármester nyújt
a 34/568-000-as telefonszámon.
Egyhangú támogatói szavazatot kapott az önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terve a tizedik
napirendi pontban.
Közbeszerzési pályázat kiírására is
sor került a helyi önkormányzati intézmények energia racionalizálására vonatkozóan, mely érinti a polgármesteri
hivatalt, a könyvtárat az óvodát, az idõsek klubjának épületét, a szabadidõközpontot és a Bábolnai Általános Iskolát, ahol a fûtéskorszerûsítés megvalósulhat. A továbbiakban a város
gazdasági lehetõségeinek, pénzügyi
helyzetének, valamint a beérkezõ árajánlatok függvényében dönt a testület.
Az egyebek napirendi pontban a
testület támogatta a Capsula Bt. kérelmét, és hozzájárult, hogy a társaság a
gyógyszertár melletti aszfaltburkolatát
saját költségére térkõ burkolatra cserélje a csapadékvíz elvezetési problémák megoldására.
A folytatásban jóváhagyták a Komárom és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodását, és
felhatalmazták a polgármestert annak
aláírására. Zárt ajtók mögött döntöttek
a bábolnai képviselõk a „Kiváló Diák”
cím adományozásáról, a díj átadására
június 14-én, az iskolai ballagási ünnepség alkalmával kerül sor.
A képviselõ-testület június 27-én, 17
órakor tartja következõ ülését.

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a BÁBOLNA VÁROSI KÖNYVTÁR, MÛVELÕDÉSIÉS SPORTKÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSA
BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT ÍR KI.
A pályázat benyújtási határideje 2013. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt
a 34/568-000-as telefonszámon.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.
www.btv.hu
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ESÕS IDÕJÁRÁS, VIZES GONDOK

Május 2-áról 3-ára virradó hajnalra hirtelen lezúdult nagy
mennyiségû csapadék több bábolnai ingatlantulajdonosnak okozott bosszúságot. A Kozma, a Wesselényi és a Béke utca alacsonyabban fekvõ területei voltak érintettek, itt a kertekben,
utakon is hömpölygött a víz, hozva
magával a sáros föld üledékét. Kivonultak a tûzoltók is, akik elsõsorban
a Béke utcában szivattyúzták a vizet. Szerencsére komolyabb károkat nem okozott az esõzés, bár a
Wesselényi és a Mészáros út sarkán
mûködõ sörözõbõl vödrözni, lapátolni kellett a vizet. A környéken lakók úgy gondolják, az elmúlt évben
felépült Aliter-P irodaháza és raktára
okozza problémájukat, mert a korábbinál magasabb területre építették és betemettek egy természetes árkot, mely
kertjeik végében húzódott. A helyszínen tájékozódva kiderült, a problémát máshol kell keresni. Az említett ingatlan
épületeirõl és a térburkolattal fedett területrõl ugyanis egy
csõrendszer a Mészáros út árkába vezeti el az esõvizet,
mely nem folyhat a környezõ kertekbe, udvarokba, épületekbe.
Dr. Horváth Klára polgármester a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen elmondta, szakértõvel vizsgáltatják meg a kialakult problémát, és mielõbb igyekeznek megoldani a
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gondokat. Azt azonban hozzátette, hogy a hirtelen lezúduló több mint negyven milliméter csapadékkal lehetetlen
megküzdeni, nincs olyan vízelvezetõ rendszer, amely az
ilyen jellegû felhõszakadásokkal megbirkózna.
Az önkormányzat a lakossági bejelentés nyomán azonnali intézkedéseket is foganatosított.
A Wesselényi utcában lévõ árkot
meghosszabbítja és összekötik a
Mészáros út árkával. A Mészáros úti
árok lakóterületi részére vezetõ út
alatti átfolyóját gyakrabban tisztítják
majd. A Marek utcában találtak két,
problémás árok feletti bejárót a 3-as
és 5-ös számú házaknál. Mindkettõt
el kellett bontani, mert az egyik alatt
az építésbõl származó zsaluzat akadályozta a víz útját, a másik alatt pedig az építõk kis keresztmetszetû
csövet alkalmaztak, melyet nagyobbra kell cserélni.
Mindenesetre a lakók számára – és nem csupán a fent
említett utcákban élõknek – fontos feladat, hogy a házuk
elõtt húzódó árkot rendszeresen tisztítsák, hiszen az ott
idõnként felgyülemlett hordalék, vagy gaz, fû egy hirtelen
esõzést követõen hatalmas dugókat okoz. Ezek megakadályozzák a víz elfolyását, így az akadálytalanul hatolhat be lakásokba, pincékbe, adott esetben komoly károkat okozva.
Tehát a segítséget nem minden esetben másoktól kell várni, idõnként saját magunk is segíthetünk a megelõzés erejével.
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DEKÓDERREL A RÉGI
KÉSZÜLÉK IS ALKALMAS...
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlõdik, minõsége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni mûsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul
még az idei évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás idõpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetõek, ami több elõfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminõséget és számos kiegészítõ szolgáltatást (pl. elektronikus mûsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézõk számára.
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót nézõ háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetõantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió
mûsorait látják elõfizetési díj nélkül. Aki kábeles vagy mûholdas szolgáltatás elõfizetõje, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendõje.
Az analóg földfelszíni módon televíziót nézõ háztartások
hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális mûsorszórás vételére azért, hogy a nézõk az új digitális technológiával jobb minõségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni mûsorszórás zavartalan vételéhez
Magyarországon jó állapotú tetõ- vagy szobaantenna, koaxiális levezetõ kábel, valamint hagyományos analóg vevõegységgel rendelkezõ tévékészülék esetén egy dekóder
(jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges. Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket
vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévõ régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére. A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelõ digitális vevõegységet.
A digitális átállás július 31-ével indul.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendõ állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World) digitális vételének
biztosítása érdekében. A támogatottak körérõl és az egyéb
tudnivalókról a www.digitalisatallas.hu oldalon tájékozhatnak az érintettek.
A támogatási igénylõlap ugyanitt letölthetõ.
Bõvebb információ:
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu

ÉPÜLÕBEN A BMX PÁLYA

Hosszú évek óta beszélnek a BMX pálya megépítésérõl,
mely a fiatalok kérésére egy új sportlétesítménye lesz a városnak. A hat-hét elõregyártott ügyességi elembõl álló pálya a sportcsarnok mellett kap helyet. A pálya mérete idõközben módosult, az új variáció szerint 30X20 méteres pálya létesül. A munkagépek már munkába álltak, az építés
már megkezdõdött, az alap aszfaltozása elkészült. Az alap
kivitelezõje a helyi Communal Contact kft., az elemek a
Leier-tõl egy hónap múlva érkeznek meg. A BMX, a gördeszka és görkorcsolya szerelmesei örömére június közepére birtokba vehetõ majd az új létesítmény.

2013. június

ELÕZETES BEJELENTKEZÉS
AZ OKMÁNYIRODÁBA
Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bábolnai
Okmányirodában az ügyfélfogadás elõtti több órás sorban állás megszûntetése érdekében felajánljuk az elõzetes bejelentkezés lehetõségét.
Ügyintézõnk, akár személyesen, akár az 568-007
568-400
telefonszámokon várja bejelentkezésüket a hét minden munkanapján, akitõl idõpontot kapnak, amikor felkereshetik a Bábolnai Okmányirodát ügyintézés céljából.
Természetesen ez a rendszer is kezelni tudja a váratlan, azonnali megoldásokat igénylõ ügyintézést.
Bízom abban, hogy ez az intézkedés kedves ügyfeleink megelégedésére fog szolgálni!
Molnárné dr. Taár Izabella
Komáromi Járási Hivatal Vezetõje

HAMAROSAN VÉGET ÉR
AZ ÚTFELÚJÍTÁS
Több mint 1,3
milliárd
forintból
újulhatott meg a Tata-Gyõr összekötõ
út, Nagyigmánd és
a megyehatár közötti 15,3 kilométeres szakasza. Az Új
Széchenyi tervben
nyertes útberuházás végéhez közeledik, a kivitelezõ az
ütemterv szerint végezte a munkálatokat, így betarthatóvá válik a júniusra ígért
átadás. Az út közlekedésre már alkalmas. Az útszakaszon a
pályaszerkezetek és szegélyek cseréjén túl a beruházásban átépítettek tíz buszmegállót, felújítottak három hidat, elvégezték a csomópontok korrekcióját, valamint a vízelvezetõ rendszer felújításáról, és az átereszek kiépítésérõl is gondoskodtak. A munkálatokban - információink szerint - mintegy nyolcezer köbméter aszfaltot mozgattak meg. Városunkban az Ötösfogat étteremtõl Nagyigmánd felé vezetõ
útszakaszon a felújítás még tart.

KÖNYVTÁRI HÍREK

A városismereti totók megoldásai:
Totó-1. Régmúlt: x,2,x,2,2,1,2,1,x,2,x,x,x,2
Totó-2. Várossá válás: 2,2,1,x,x,2,x,1,2,2,x,x,x,x
Totó-3. Bábolna jelene: 1,2,2,2,2,2,1,x,x,1,x,2,2,x
Tájékoztatjuk a kedves megfejtõket, hogy az ajándékutalvány sorsolás a helyes megoldást beküldõk között
október 4-én, a várossá válás 10. évfordulójára rendezett
ünnepségen lesz.

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYÁRI MUNKARENDJE:
2013. június 19. – július 18.:
csak szerdán és csütörtökön tart nyitva.
2013. július 19. – augusztus 16.: ZÁRVA

www.btv.hu
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EGÉSZÉGÜGYI SZAKELLÁTÁSOKRÓL

Egy bábolnai beteg kálváriája készteti lapunkat, hogy a térítéssel járó és a térítésmentes
járóbeteg-ellátást és a betegutakat tisztázzuk.
Köztudott, hogy a helyi egészségügyi ellátás több lábon áll. Egyrészt a városunkban az alapellátási rendelések a Bábolnai Egészségügyi Központban dr. Fatán
István (568-445) és dr. Jankó Miklós (568-444) háziorvosokkal, dr. Kiss Katalin (568-446) gyermekorvossal,
dr. Vámos Gábor (568-443) és dr. Szathmáry Ákos
(568-442) fogorvosokkal mûködnek.
A szakorvosi ellátásokat a Kardirex Egészségügyi
Központ Kft. vállalja térítésmentesen, mert ezekre
szerzõdése van a bábolnai önkormányzattal. Ezek: az
általános bõrgyógyászat, belgyógyászat, sebészet, nõgyógyászat, terhesgondozás, fül-orr-gégészet, szemészet, neurológia, urológia, reumatológia, fiziotherápia,
mozgástherápia, pszichiátriai gondozás és ultrahang.
Az önkormányzat évi 22 millió forint támogatással járul
hozzá, hogy az említett szakorvosi ellátásokat mûködtetni tudja az egészségügyi központ, ezeket térítésmentesen veheti igénybe a lakosság.
A Kardirex Egészségügyi Központ Gyõr (9024 Gyõr,
Táncsics Mihály utca 43; Telefon: (96) 516 320) esetében szélesebb a szakellátások tára. A bábolnai bete-

HÛTÕ-KLÍMAHÁZTARTÁSI GÉP
SZERVIZ
Ne várja meg, míg betör a forróság,
szereltesse be most klímakészülékét!
Klímaberendezések telepítése, forgalmazása
és garanciális szervizelése!
(LG, MIDEA, PANASONIC, CASCADE)
A nálunk vásárolt és beszerelt készülékekhez
most kétszeri alkalommal (a telepítést követõ
2 évben) tisztítás és fertõtlenítés jár
ajándékba!
Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép,
villanytûzhely, hûtõ…) javítása!
Hûtõkamrák telepítése és szervizelése!

Tel.: 06 20 368 5418

2870 Kisbér, Magyar u. 2.
E-mail: csoreklima@citromail.hu
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gek azokat a szakellátásokat vehetik igénybe a gyõri ellátónál, amelyek Bábolnán is megtalálhatóak. Vagyis,
amennyiben a beteg olyan ellátást kíván igénybe venni, mely nincs Bábolnán, azokért fizetni kell. Gyõrben
több mint harmincféle szakrendelés érhetõ el.
Bábolna szakrendelések tekintetében a gyõri Petz
Aladár Kórházhoz tartozik. Itt a szakrendeléseket ingyenesen vehetik igénybe a bábolnaiak.
Bábolna lakosságszámát és településméretét illetõen
messze ellátottabb a hasonló településeknél. Egyedülálló módon a város önkormányzata 22 millió forintot finanszíroz a Kardirexnek a helyben mûködtetett szakellátás érdekében.
A betegek és az ellátás zökkenõmentessége érdekében javasolt az idõpont-egyeztetés a Bábolnai Egészségügyi Központban, amit az intézmény recepcióján,
vagy a 568-440-es telefonszámon lehet megtenni.
Az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos információk a Bábolnai Televízió Képújságában megtalálhatóak.

N A KO R
K F T.
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Építési törmelék szállítása, átvétele, elhelyezése
Veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítás
Kommunális, lom, építési és ipari hulladékszállítás
Épületek bontása, tereprendezés, gépi földmunkák
Töltõsóder, sóder, homok, zúzottkõ szállítás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

34/540-454

30/947-8211

RENDELÉSFELVÉTEL: H-P. 7.30 – 15.30 ÓRÁIG

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
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BALLAGÁS LÓHÁTON

„Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló!” –
e Jókai idézettel köszöntötte negyvenkét ballagó diákját Körmendi Csaba
igazgató, a Pettkó-Szandtner Tibor Lo-

vas Szakiskola és Kollégium 42 ballagó diákját május 9-én délelõtt. A lovas
ballagásnak immár tizenegy éves hagyománya van, magas színvonalának
híre messzire eljutott, csak úgy, mint

az iskolának, hiszen háromszoros túljelentkezés mutatja az intézmény népszerûségét. A diákok a lovas pályán
megtartott ballagási ceremónián elbúcsúztak, megköszönték tanáraiknak az
útravalót.
Körmendi Csaba igazgató ünnepi
beszédében reményét fejezte ki, hogy
nem volt hiába tanár-diák munkája,
majd szerencsét kívánt a küszöbön álló vizsgákhoz.
Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyvezetõ igazgatója is elköszönt a tanulóktól. A búcsúztató után a lovaspályán
szakmai bemutatóval adtak számot tudásukról a ballagók. Díjugratás, fogathajtás és karüsszel lovaglás is szerepelt a mûsorban. Ezúttal a négy éves
képzésben részt vett szakiskolások,
valamint az érettségi után kezdett
szakközépiskolások vettek búcsút az
iskolától. A folytatásban rájuk június
18-tól szakképesítõ vizsga vár.

EGY ASZTALNÁL A HIDASKÜRTI BARÁTOKKAL
Évrõl évre találkoznak egymással a bábolnai és a
hidaskürti nyugdíjasok, ápolva a testvérvárosi kapcsolatot
és a régi barátságot. Május 9-én az Idõsek Klubjának udvarán kerti partival fogadták vendégeiket a bábolnaiak. A baráti üdvözlést követõen buszra szállt a társaság és Gyõrnek
vették az irányt. Jártak a Zichy látogató központban, a gyõri egyházmegye ezer éves történetének szentelt kiállításon.
A látnivalókon túl fagyiztak, sétáltak, majd hazaindultak, és
az Ötösfogat étteremben terített asztal várta õket. A bábolnai Idõsek Klubjának vezetõje elmondta: a jó viszony ápolása elengedhetetlen, találkozásaik várva várt alkalmak, az
idõk során sok barátság szövõdött már a testvérkapcsolat
révén. A jó barátságot hûen tükrözte az asztaltársaságok kiváló hangulata, a hosszú beszélgetéseknek csak a folytatásban szereplõ program szabott határt. A helyi nyugdíjasok ugyanis hidaskürti barátaikkal együtt siettek a komáro-

mi Magyarock Dalszínház Anconai Szerelmesek címû darabjának bemutatójára a Szabadidõközpontba.

SZERELMES KOMÉDIA A MAGYAROCK-TÓL
Az Anconai szerelmesek címû darabbal érkezett városunkba a komáromi Magyarock Dalszínház társulata.
Ez a darab szakít a társaság hagyományaival, hiszen a
történelmi témájú rockoperákkal szemben ez kimondottan a szórakoztatóbb mûfajt hozta. Május 10-én a Szabadidõközpontban láthatta az elõadást a bábolnai közönség.
Vajda Anna - Valló Péter - Fábri Péter: Anconai szerelmesek címû mûve vérbõ olasz komédia sok-sok zenével. Kacagtatóan fordulatos, kedvesen pikáns, szellemes, zenés összekacsintás a hetvenes évek olasz slágereivel. Szerelem, slágerek, tánc, gegek, csipetnyi
erotika, poénok, kacagás, és vidám végkicsengés.
A darab nagy sikert aratott, így nagy tapssal jutalmazta a bábolnai közönség.
www.btv.hu
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SOROZATUNKBAN: BÁBOLNAI ALKOTÓK

HELYES JENÕ

„A valóság se nem szép, se nem csúf, se nem rossz,
se nem jó, sõt, értelme sincs semmi, amíg mi mûvészek
értelmet nem adunk neki, ihlettel, látomással, lelkünk
teremtõ erejével szépséget, igazságot és jóságot nem
lehelünk belé.”
Ottlik Géza
Sorozatunkban hónapról hónapra bemutatunk egy
bábolnai alkotót: a helyi kulturális élet fontos szereplõibõl válogatva. Olyan embereket, akik Ottlik Géza
szavai nyomán értelmet adnak a valóságnak a mi városunkban.

BÁBOLNAI FÓRUM

UTCAI MUZSIKASZÓ

A FILAGÓRIA ÁRNYÉKÁBAN

A gyõri Viktória énekstúdió szórakoztatott a település középpontjában, a tavasszal megépült filagória május 20-án,
pünkösdkor történt avatásán. Az új szabadtéri építmény a
lakosságot szolgálja, lehetõséget teremt estébe nyúló utcazenei koncerteknek, melybõl Török Sándor még két alkalmat ígért erre az esztendõre. A következõ tervek szerint
június 22-én lesz.

NEVE SZEREPEL A KISALFÖLDI
MÛVÉSZETI LEXIKONBAN
– Két év munkáiból nyílt kiállítása a napokban. Termékeny volt ez az idõszak?
– Az alkotás szempontjából az utóbbi idõ nagyon kedvezõ volt.
Rendre itt Bábolnán és környékén ragadtam ecsetet, a
helyi erdõs részeken, az Ölbõ-tó környékén. Megihletett a
tél, a pangó víz, de mostanában sokat foglalkoztatott a naplemente, mint jelenség és a viharfelhõk is. Több helyi utcát,
építményt megörökítettem már. Akik a képeimet látták, azok
meglepõdve tapasztalták a változásokat a stílusomban. Azt
mondják, kiforrottabb letisztultabb mûveket láttak. Soha
nem csapódtam a divatos irányzatokhoz, igyekszem õszintén magam adni a képeken. Hitvallásom, hogy a mûvészet
sosem lehet öncélú.
– Hogyan indult ez a pálya?
– Nem szokványos úton eveztem be a képzõmûvészet világába. Oktatóm, Kóbor István nyolc évig foglalkozott velem az általános iskolában. Mûvészi pályára készültem, de
szüleim ebben nem támogattak, szerintük bohém élet a
mûvész élet. De édesanyámnak nagyon hálás vagyok, miután saját utamat járhattam, így változatosabb és sokszínûbb lehetett a piktúrám. Fiatal felnõttként is alkottam. Egy
budapesti kiállításom alkalmával fedezett fel Pablényi Ágnes mûvészettörténész, aki zsûrizésre javasolta képeimet.
Neki köszönhetem, hogy ismertté válhattam. A továbbiakban kiállítások sora következett, 2011-ben pedig régi álmom is teljesült: az elsõ Bábolnai Mûvésztábor életre kelt.
– Folytatódik ez a sikersorozat?
– Érzéseim szerint igen. Idén is egy komoly társaságra
számítok. Az alapító tagok: a „nyolcak” itt lesznek, de ez a
kör 16 fõre bõvül. Nemzetközileg elismert mûvészbarátokkal alkotunk együtt augusztus 21-tõl tíz napon át. A megszületett mûvek – örömömre – helyet kapnak az idén létesülõ helytörténeti múzeumban.

Török Sándor véleménye szerint a mûvelõdési házak falai közé ma már sokkal nehezebb becsábítani az embereket. Az utcai muzsikaszó egyrészt kellemessé teszi a város
hangulatát az itt élõk és az átutazók számára, másrészt így
a lakók nagyobb eséllyel találkozhatnak a mûvészet zenei
irányzatával.
Hangulatát tekintve a pünkösdi szabadtéri koncert a Bábolnán már várva várt eseménynek számító Zenélõ Arborétum rendezvényre hasonlít. Többen megfogadták a szervezõk kérését és pokrócokkal érkeztek, így igazi piknik hangulatban telt a május 20-ai este.

A ZENE SZÁRNYÁN
2013.június 22-én 18 órakor
a városközpontban épült filagóriában.

Töltsék kellemesen az estét a komáromi

FÜLKE ZENEI EGYESÜLET

tagjaival, akik megzenésített verseket
és saját szerzeményeket adnak elõ,
valamint közös zenélésre invitálják
a jelenlévõket.
Szeretettel várunk minden kedves zeneszeretõ embert!
Rendhagyó módon hozzanak magukkal egy kisszéket,
párnát, vagy plédet,
amelyre le tudnak ülni a filagória melletti füves területen!
Esõ esetén a kávéház teraszára
várjuk az érdeklõdõket!
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FÚVÓSOK, VONÓSOK, ÜTÕSÖK VIZSGÁJA
Nagy kihívásokat hozott ez a tanév a Bábolnai Zene
és Mûvészeti Iskolának is – ahogy más oktatási intézménynek –, hiszen az átalakulások idõszaka volt az idei.
Ezt erõsítette meg Bánfi Csaba, a zeneiskola vezetõje
is, aki ennek ellenére nagy büszkén és kellõ figyelemmel kísérte végig hangszeren tanuló növendékeinek
május 30-ai vizsgaszereplését.
A tradíciók szerint a vizsgázók elõször zárt ajtók mögött
adtak számot tudásukról, majd ezt követõen az általános iskola mûvészeti termében a szülõket is meglepték a választott zenemûvekkel tarkított bemutatkozással. Fúvósok, vonósok, ütõsök egyaránt színpadra álltak a büszke szülõk
örömére.
Bánfi Csaba szerint a hangszeres tanulás kitartást és folyamatosságot igényel, hiszen nem csupán a kiválasztott
hangszeren kell bizonyítani, de a színpadi fellépést is gyakorolni kell.
A vezetõ azonban nemcsak a vizsgázókkal lehet elégedett: a Megyei Fejlesztési Tervbe bekerült a mûvészeti iskola, amit Bánfi Csaba az elmúlt húsz éves munka elismerésének vélhet. A nagyzenekar sikere kapcsán elmondta,
hogy tavaly Franciaországban jártak, országos versenyeken szerepeltek. Szükség lesz a szépen fejlõdõ utánpótlás-

ra, hiszen a csapat generációváltás elõtt áll, mert a családalapítás elõtt álló egyetemisták rendre átadják a stafétát az
újaknak.
Az igazgató a zeneiskola berkeiben mûködõ másik két
csoport: a modertáncosok és a drámások munkáját is elismerõen méltatta, nem felejtve a szülõk áldozatos, támogató hozzáállását.

TIAMOSOK TÁNCOS TANÉVZÁRÁSA

DRÁMÁS GÁLAVIZSGA

Már majdnem nagykorú a bábolnai zeneiskola berkeiben
mûködõ Tiamo Moderntánc csoport, akik május 25-én repertoárjuk teljes tárházának bemutatásával zárták az idei
tanévet. A záróvizsgaként is számon tartott gálának régi hagyománya van, az utóbbi esztendõkben azonban elmaradt
a lányok nagyobb bemutatkozása. Lajos Henrietta, a csoport vezetõje azonban úgy gondolta, hogy növendékei
megérdemlik, hogy nyitott kapus gálamûsorral zárják az áldozatokkal és kitartó munkával telt tanévet. A táncos tanítványok nagy izgalommal, talpig fellépõruhában léptek a
szabadidõközpont színpadára és miközben szórakoztattak,
számot adtak a megszerzett tudásról.

Veresné Szkocsek Mária, az Anonim drámacsoport vezetõje köszöntötte a tanévzáró vizsgagálán megjelenteket. A
mûvészeti iskola széksoraiban június elsején a színjátszós
tanítványok szülei foglaltak helyet. Elsõként a harmadik
osztályos, tehetségkutató csoport lépett színpadra, akik Az
aranylúd címû mesejátékot adták elõ vizsgadarabként.
A tehetségkutató csoporttal második éve foglalkozik a
drámások vezetõje, mint mondta, a heti két próbaalkalmat
az iskolaotthonos osztály délutáni foglalkozásába illesztették. Tavaly volt az alapozás éve, az ideiben, pedig már komolyabb színpadi megnyilvánulás felé kacsingattak.
Az aranylúd címû mese már az óvodások elõtt is debütált, nyilvános fõpróbaként. A történet a gyerekek tetszését
is elnyerte, a szereplõválasztás is sikert hozott. A gyerekektõl sok munkát kívánt ugyan a szövegtanulás és a kellékek
beszerzése, de a csapatmunka meghozta gyümölcsét.
Mûsoruk folytatásában a haladókon volt a sor, A király új
ruhája címû darabjuk Andersen meséjének átirata. A nagyok is szépen bizonyítottak a tanévzáró bemutatkozás alkalmával: rátermettségük mutatójaként elõadásukat sok
némajáték tarkította, és magabiztosan megállták helyüket a
megosztott színpadon is.

Ezúttal minden olyan egykori növendéket is meginvitáltak, akik az elmúlt tizenhét évben táncoltak a csoportban. A
találkozó alkalmával így nem csupán a produkciókra szegezõdött a figyelem, hanem arra a fél órás kisfilmre is, amit
nosztalgia gyanánt vetítettek. Gyõrbõl érkezett a vendégegyüttes: a Dukai Gábor és Dukai Anett által vezetett tánccsoport, akik szinte berobbantak a színpadra. Sikerük koronája a tapsvihar és az ujjongás volt.
Lajos Henrietta nemcsak a hazai csapat gála-szereplését,
hanem a tanoda idén indított tehetségkutató programját is
sikeresnek vélte. Mint mondta, ennek eredménye, hogy bõvült a létszámuk, mely a tánccsoport létét is jelenti, másrészt esélyt ad arra, hogy a modern táncstílus újra teret kapjon a városban.
www.btv.hu
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DECOUPAGE KIÁLLÍTÁS
AZ OVI-GALÉRIÁBAN

„FUTURA – A JÖVÕ IDÕ”

A tavaszi idõszakra decoupage (szalvéta technika) kiállítást rendeztünk be az ovi-galériában.
A kiállításon többnyire az óvónõk által készített, dekorálásra használt tárgyak kerültek kiállításra.
A „decoupage” francia eredetû szó, kivágást jelent.
Olyan eljárást értünk alatta, ahol papír ill. szalvéta mintáját
ki kell vágni és valamilyen felületre díszítésként felragasztani. Ez egy olyan kreatív technika, amely segítségével tetszõleges felületeket lehet díszíteni, a ma már sokféle mintájú
szalvétára nyomott képekkel, az abból kivágott motívumokkal.
Ez korunk egyik legkedveltebb hobbi technikája, mivel
nem nagy költségigényû. A készítéséhez kevés eszközre
van szükség: olló, ragasztó, ecset, mintás szalvéta – és egy

A kirándulás mindig nagy élmény az óvodások életében.
A tavaszi hónapokban izgatottan tervezgettük, hogy hová is
menjünk. Igyekszünk olyan helyre vinni a gyerekeket, ami
korosztályuknak megfelelõ. Sok helyen megfordultunk már,
pl. állatkertben, erdei iskolában, városnézések alkalmával
vonatoztunk, hajókáztunk, eltöltöttünk egy délelõttöt az
Ugriparkban is.
Az idén figyelembe kellett vennünk, hogy a csoportunk
nagycsoportosokból, fõként fiúkból áll. Mi az, amit õk is
szeretnek, ami õket is leköti? Szeretnek mozogni, játszani,
érdekes információkat és ismereteket magukba szívni. Így
jött az ötlet, hogy menjünk el a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontba.
Egy áprilisi napon reggeli után buszra szálltunk, és meg
sem álltunk Mosonmagyaróvárig.
Az élményközpont egy régi, 300 éves épületben kapott
helyet. Négy emeleten 2000 m2-es kiállítótérben ismerkedtünk a természet varázslataival. Már az elején két csoportra
oszlottunk, így a különbözõ tevékenységeknél, játékoknál
kevesebb várakozási idõvel tudtuk használni az eszközöket.
A Víz szintjén olyan természeti jelenségekkel ismerkedtünk, amelyekért valójában a Földet kellene körbekerülnünk. Áramot termeltünk vízkerekekkel, vízi pisztollyal vittünk fel labdát emelkedõn, láttuk, mire képes a földrengéseket kísérõ szökõár, megfigyeltük a mélytengeri vulkántevékenységeket.

Átélni – kutatni – játszani

kis kreativitásra. Bármilyen felület dekorálására alkalmazható (üveg, kerámia, fa, falfelület, kartonpapír, hungarocell,
textil). Szinte gyerekjáték az egész!
Mi óvónõk a gyerekekkel már többször készítettünk ajándéktárgyakat, ezzel a technikával. Karácsonyra, anyák napjára: üvegmécsest, virágcserepet, faliképet.
A galéria avató kiállítás színesítésére a tárgyakon látható
képek kapcsán felidéztünk néhány évközben tanult verset
és dalt is.
Vavrovicsné Tõke Éva óvodapedagógus

ANYÁK NAPJA AZ IDÕSEK
KLUBJÁBAN
Szokás szerint az óvodások látogattak az idõsek Klubjába, hogy anyák napja alkalmából mûsorral kedveskedjenek
a szépkorú társaságnak. Az eseményt dr. Horváth Klára polgármester is megtisztelte jelenlétével. Május 8-án a klubban
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ köszöntõjét követõen nagy izgalommal álltak a nyugdíjasok elé az ovisok,
akik verssel, dallal készültek.
A csöppségek a
mûsor után virággal lepték meg a
nyugdíjas
klub
tagjait, akiknek bizonyára meghitt
pillanatokat szerzett a szívbõl jövõ
jókívánságokat
hozó óvodás látogatás.
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A Levegõ szintjén a légköri, idõjárási jelenségeket, a szél
természetformáló munkáját vizsgáltuk. Játszottunk a hangokkal, egy virtuális repülésen pilóták lehettünk.
A Föld szintjén földrengést generáltunk, építettünk házakat, ismerkedtünk a gravitációval, a tehetetlenségi erõvel
(Holdon járás élménye), taposó labirintusban az egyensúlyozási képességekrõl adtunk számot. A Fakírágyon, 3955
szögön fekve szereztünk pihentetõ perceket.
A Tûz szintje a tetõtérben helyezkedik el. Itt vannak a csillagászattal kapcsolatos eszközök. A mobil planetárium virtuális ûrutazásra hívott bennünket. Ez mellett még optikai
érdekességekkel, illúziókkal, fényjelenségekkel kapcsolatos eszközök vártak ránk.
Észre sem vettük, olyan gyorsan letelt az elõre egyeztetett idõnk. Még szívesen maradtunk volna, de a gyerekek
elfáradtak, kimerültek. Hazafelé a buszon mindenki mesélt
valamit, ami neki legjobban tetszett. Valószínû, hogy otthon
is sokáig fogják emlegetni ezt a jól sikerült kirándulást.
Lipótné Horák Valéria, Kériné Váradi Marianna
óvodapedagógusok
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KERÉKPÁRRAL AZ ARBORÉTUMBA
A természetvédelmi törvény 64. §
(3) szerint „Minden év május 10-e a
Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a
lakosság – különösen az ifjúság –
természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.”
Óvodánkban minden jeles napot
egy hosszabb elõkészülettel vezetünk
be, amelyhez változatos tevékenységeket, foglalkozásokat próbálunk biztosítani. A hagyományok ápolása köz-

ben történõ együttjátszással, tervezgetéssel biztosítjuk azt, hogy a várakozás
idõszaka örömteli és izgalmas legyen.
Ilyenkor a foglalkozások is, játékok is,
tevékenységek is a projekthez kapcsolódnak, amelybe igyekszünk bevonni a
szülõket is. Így történt ez most is, mikor egyik szülõnk felajánlásából – „Madarak és Fák napja” projektünk alkalmából - óvodásaink megismerkedhettek közelebbrõl a postagalambokkal.
Kérdezhettek Tóth Józseftõl, a bátrabb
gyerekek meg is simogathatták a madarakat. Majd láthattuk a galambröptetést is.
Ennek a projektnek a lezárásaként rendeztük meg a már hagyománnyá vált kerékpártúránkat
az Arborétumba. „Játékos-hétpróbát” szerveztünk a vállalkozó
kedvû gyerekeknek és szüleiknek, hozzátartozóiknak, ahol kipróbálhatták ügyességüket, és
tudásukat is. Az idén bõvült az
állomások száma, hiszen a Vértes Erdõ Zrt. munkatársa,

JÓKEDVRE KEREKÍTÕ A KEREKÍTÕ

Kerekítõ elnevezéssel indult útjára a református egyházközség szervezésében
az a foglalkozás, mely a kisgyermekes szülõket és gyermekeiket szólította meg
május 16-án. Az alkalmat a református gyülekezeti teremben tartották, Barta
Lívia rédei református lelkész vezetésével.
A foglalkozás igazodott a gyerekek igényeihez, ezért mozgásos játékokat is
tartogatott. A legfõbb cél a tanulási folyamat, mely a helyszínen történik, de
eredménye az a tudás, amit a kisgyermekes szülõk a hétköznapok során továbbadhatnak csemetéiknek az önfeledt közös játék során.

MI A KEREKÍTÕ?

A Kerekítõ a kisgyermekek jó
kedvre kerekítésérõl szól. Az élet
elsõ éveiben az önfeledt együttjátszás, a lovagoltatók, tenyeresdik,
cirókázók érzelmi biztonságot
nyújtanak, mely a korai anya gyermek és apa gyermek kapcsolat
meghatározója és az értelmi és érzelmi fejlõdés alapja.
A Kerekítõ egy országos babamama program, mely a népi eredetû ölbeli játékokat eleveníti fel
élõ közösségekben. Nagymamáink ölbeli játéktára idõtálló és ma is nagy örömet jelent a legkisebbeknek és szüleiknek egyaránt. Aki kicsiként megtapasztalja az érintés és ölelés erejét, az fog
tudni felnõttként is adni és kapni.
A népi eredetû és ma is közkedvelt ölbeli játékok népszerûsítésére létrejött
kezdeményezés azért kapta ezt a nevet, mert a foglalkozás népszerûsítõi úgy
gondolták, hogy a kisgyermekek számára a világ anyukája ölében és a közös
játékban kerekedik ki elsõ ízben. Ez az élmény, útravaló egy életre szól.
Szeretnek, ölelnek, rám figyelnek, azaz fontos és szerethetõ vagyok, ez minden
késõbbi kapcsolat alapja.
Kerek a világ. Nem is lehet kerekebb, ha gyermeket ringatsz, cirógatsz,
dögönyözöl, csiklandozol. Az ölbeli játékok mozdulatsorral kísért rövid
höcögtetõk, csiklandozók, hintáztatók, dögönyözõk, lógázók, lovagoltatók,
csúszdáztatók... Az elsõ évek játékai, az érzelmi, zenei és mûvészeti nevelés
alapkövei.

Martonosi Dániel is ügyességi feladattal várta az állomáshelyére érkezõket,
akiknek szarvasagancsra kellett fûzfakarikát dobálni. Mivel a madarakról,
fákról, erdõkrõl kellett, hogy szóljon ez
a nap, így ehhez kapcsolódó feladatok
voltak a többi helyen. Aki teljesítette a
feladatot, pecsétet kapott érte. A játéknak akkor lett vége, ha az összes állomáshelyen sikerült teljesíteni a feladványt, akár a célba dobást, vagy békaugratást vödörbe, madarak, állatok,
növények felismerését.
A nap végén kellemesen elfáradva,
mindenkit megvendégeltünk teával és
pogácsával , melynek sütésében a
Bástya étterem volt segítségünkre. Köszönjük nekik.
Továbbá köszönettel tartozunk a
Vértes Erdõ Zrt.-nek , hogy az Arborétumban az akadályversenyhez szükséges területet rendbe tették nekünk, valamint feladatot is vállaltak a programunkban és a bábolnai polgárõröknek, hogy biztosították az útvonalat a
kerékpározáshoz.
Homoki Judit
óvodapedagógus

PÁLYAVÁLASZTÁS
2013

Május elején lezárult a felvételi eljárás, már csak a sikeres év végi bizonyítvány megszerzése szükséges, és az új intézménybe történõ
beiratkozás maradt hátra.. Örömmel számolhatunk be róla, hogy iskolánk valamennyi nyolcadikos diákja felvételt nyert az általa választott középiskola valamelyikébe.
Külön öröm, hogy tanulóink 70%a az elsõ helyen megjelölt intézményben folytathatja tanulmányait.
Ez azt bizonyítja, hogy a sok-sok tájékoztató után jó volt az iskolaválasztás, diákjaink a képességeiknek
megfelelõ középiskolákat jelölték
meg., illetve , hogy jó alapokkal, felkészülten „vágtak neki” a felvételinek.
Az eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy a Bábolnai Általános Iskola jól felkészíti a diákokat.
A visszajelzésekbõl az is kitûnik,
hogy tanulóink megállják helyüket a
középiskolában, eredményeiket, ha
megmarad a szorgalmuk, megtartják.
A 30 fõ továbbtanulónkból 5 fõ
gimnáziumban, 15 fõ szakközépiskolában, 10 fõ pedig szakiskolában
folytatja tanulmányait.
Sok sikert, jó eredményeket kívánunk tanulóinknak választott iskolájukban is. Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó! Irodalmi rovatunkban folytatjuk a 10 éve város Bábolna pályázatra beérkezett mûvek közzétételét. Jó versolvasást
kívánok!
Veresné Szkocsek Mária
Felnõtt kategória

Rózsási Attila:

Tíz éves városom, Bábolna
Dombok alján megbúvó kicsiny település
Múltja rejt sok küzdelmet, szenvedést.
Besenyõk éltek itt az ezerkétszázas évekig
Király szóra utat védtek, míg más intés nem érkezik.
Marha csordák rótták útját Budáról Bécsbe menet,
Lesántult állatait sok mészáros vette meg.
Bõg a tinó, vesztét érzi, s a bárd lecsap,
Nyíló sebbõl friss vér fakad, húsa táplál sokakat.
Templom épül a pusztában, Szent Györgynek emelék,
Török dúlás idején porig égették.
Lakosságát elhurcolák, nem maradt szinte senki sem,
Öt család tengeté életét itt ezerötszázkilencvenben.
Oszmán hadak távoztával Habsburg kézre került.
Újszerzemény Bizottmány által újra benépesült.
Adományként Szapáry gróf kapá másfél évszázadra,
Felépíti kastélyát, s a romos templomból újat varázsola.

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Ifjúsági kategória

Dénes Adél:

Bábolna városa
Bábolnát leírnám röviden
ebben a versben kereken.
De e terv sikertelen, kincsem,
mert e helynek párja nincsen.
A központban szép üzletsor nyúlik végig,
élelmiszer, ruha,cipõ-a pékségig.
A kávézóban fáradt emberek ülnek, pihennek,
a lovasiskolások a Horze üzletbe mennek.
A körforgalomban jármûvek közlekednek,
a gyalogosok munkába, boltba sietnek.
A bolt elõtt kerékpárok állnak,
a gazdáik a kasszánál várnak.
A ménesudvar mellett egy nagy szürke mén,
egy gyönyörû arab csõdör a mélybe néz.
Figyeli a várost és elmereng,
vár, hogy mozduljon a föld, de nem reng.
Ha rengne a föld, alapja megrepedne,
széttörne, s óh, õ végre szabad lenne.
Nem kellene egész nap ott állnia,
arról álmodik, hogy nem kell többé várnia.
Elszáguldhatna, mint a szél,
szabad lenne, mint a sas, mely fellegekben él.
De ez nem fog megtörténni soha,
és õ nem vágtázhat el tova.

Ezerhétszáznyolcvankilenc a ménes intézet alapító éve,
Arab lovak tenyész törzse ménesünk büszkesége.
Napóleon gyõri gyõzelmével a lovakat elvitték messzire,
Istállóink üresek, dühük határtalan,
Égjen porig minden!- kiáltják lobogó fáklyával kezükben.

Az emberek nagyon boldogok, az élet szép,
kivéve, ha elkeseredett, bús a nép.
Aki itt alszik, boldogan kel,
e város szépségét nem veszíti el.

Szabadságharc sem hagyta érintetlenül,
Heves ütközet dúlt itt Görgey és Ottinger csapatai között.
Kiegyezés évében a puszta a magyar államhoz került,
S az intézet tevékenysége jócskán kibõvült.

Ifjúsági kategória

Kis Bettina Cintia:

Két évszázad, huss, elröppent, településünk is megváltozott.
Iskola épült, távirda és posta, majd telefonközpontot kapott.
Ezerkilencszázhetvenegytõl nagyközségként önállóan mûködött,
s kétezer-háromban megkapta a városi rangot.

Óh, Bábolna, Bábolna,
Csodás lovak városa.
Shagya és O'bajan csikók,
Mének és kancák.

Tíz esztendõ telt el gyorsan, mióta város vagyunk,
Hagyományokat teremtettünk, melyeket ma is ápolunk.
A legfontosabbak közül néhányat említek:
Arab lovak tenyészszemléje augusztus 20-án,
Szeptemberben Nemzetközi Gazdanapok, s Kukorica Fesztivál.
Városunk arculata is sokat változott, megújult régi iskolánk,
S a központi rész körforgalmat kapott
Arra járva mindenütt virág nyílik, s cserje zöldell.
Ha elfáradok, a fák árnyékában megbúvó padokon pihenhetek.
A látvány szemet gyönyörködtetõ, s én büszkén szemlélem városunkat.
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Óh, Bábolna, Bábolna,
Csodás lovak városa.
Híredet megalapozta
A ménes és parancsnoka.
Óh, Bábolna, Bábolna,
Csodás lovak városa.
Csekonics és Pettko Szandtnernevük soká maradjon fenn!
Óh, Bábolna, Bábolna,
Csodás lovak városa.
Tanulmányaim helyszíne.
Sok szép emlék köt majd ide.
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JÁTÉK, VIDÁMSÁG
Május 24-én iskolánkban gyermeknapot szerveztünk. Az alsós és a felsõ tagozatos gyerekek külön programsorozaton vettek részt.
A felsõ tagozatos tanulókat a mûvészeti teremben Peresztegi Gáborné, Piroska néni, iskolánk igazgatónõje köszöntötte a gyermeknap alkalmából.
Ezt követõen az Anonim drámacsoport elõadását tekintettük meg A király új
ruhája címmel, Veresné Szkocsek Mária tanárnõ vezetésével.
A mesejáték szereplõit a
többi tanuló vastapssal jutalmazta.
A jó hangulat tovább
folytatódott játékos –
ügyességi feladatokkal. A
játékvezetõ Szabacsiné
Szõke Edit tanárnõ volt.
A játék befejeztével minden osztály meglepetést,
finom jégkrémet kapott.
Egyidõben, párhuzamosan több feladatot terveztünk, amelyekre érdeklõdés szerint jelentkezhettek
a diákok:
Lehetõség volt pólófestésre, ping-pong valamint ötödölõ versenyre, hullahopp karikázásra, kerékpár ügyességi feladatok megoldására. Közben egy csapat a lánytechnika teremben szendvics falatkákat készített az osztálytársaik számára.
A napot focibajnoksággal zártuk a mûfüves pályán. Minden osztály képviseltette magát, néhány osztály még lánycsapatot is kiállított. A mérkõzések során
kiemelkedõ volt a 8. a fiúcsapatának játéka. A mérkõzések levezetését Gõgösné
Rovács Ágnes tanárnõ és Bierbauer Imre tanár úr vállalta.
Akit a foci nem kötött le, Indul a bakterház címmel egy humoros magyar filmet
nézhetett meg.
A nap lezárása karaokéval történt, Kovács Judit tanárnõ szervezésében.
A gyermeknap sikeres lebonyolításához köszönjük támogatóink hozzájárulását.
Tóth Zoltánné

GYERMEKNAP KISBÁBOLNÁN

Kora tavasztól szerveztük ezt a napot. Szerettünk
volna kimozdulni az iskolából, így helyszínek után kutattunk.
A Kisbábolna Lovasklub
vezetõjétõl megkaptuk az
engedélyt a program lebonyolításához. Sok érdekes
ügyességi játékot gyûjtöttünk össze.Reméljük,hogy
ez a nap a gyaloglás ellenére is szép élményként
marad meg a gyermekek
emlékezetében.
A helyszínért szeretnénk
köszönetet mondani Jakusné Udvardy Hedvignek, valamint az arcfestõ szülõknek és kollégáknak.
Patakiné Rezsek Gabriella, Szántó Zoltánné ( szervezõk)

GYERMEKNAP

Fárasztó volt az út Kisbábolnára, de megérte. Odaérve sok lovat láttunk, amint
boldogan szaladgáltak. Rövid pihenõ után indítottak bennünket az ügyességi játékokhoz. Minden jól megoldott feladatért kaptunk egy-egy színes :)-t. A végén
beválthattuk õket arcfestésre,csillámtetoválásra,gyöngyfûzésre és pillangóreptetõre. Meglepetésként finom jégkrémet kaptunk.
Bárcsak több ilyen napunk lenne!
(Boros Julianna Mónika 4.b )

BÉCS ISKOLÁS
SZEMMEL

Május elsõ szombatján népes iskolás csapat indult felfedezni az
osztrák fõváros látnivalóit.
Hagyományos ausztriai utazásunk az elmúlt évben a partnerség
jegyében zajlott, mostani utunk pedig a történelmi utazás címet viselhetné.
Indításként hagytuk elvarázsolni
magunkat a schönbrunni kastély
parkjában a természet által.
A virágok, a szépen nyesett fák
és bokrok között egyórás sétával
kezdtük a Béccsel való ismerkedést.
Ezután
a
Naturhistorisches
Museum két kiállítását tekintettük
meg. Az egyik egy interaktív történelmi kiállítás volt a dinószauruszoktól az õsemberek koráig. Látványos szobrok, mozgó dinó, természeti jelenségek, melyek alakításában mi is részt vehettünk, kísértek utunkon. Örömmel fedeztük fel
az 5.-es történelem könyvekben is
látható willendorfi Vénusz õskori
termékenységi szobrát eredetiben,
hiszen a régészek a közelben találtak rá.
A Körperwelten kiállítás igazán
meghökkentõ volt, ez a világszerte
nagy sikert és feltûnést kiváltó - Emberi testek - éppen Bécsben idõzõ
idõszaki kiállítása volt.
Mária Terézia monumentális
szobrától gyalogosan indultunk a
Stephansdómhoz.
A bécsi Hõsök terén át jutottunk a
Hofburg udvarába, ahol fergeteges
majális volt. Nem gyõztük kapkodni
a fejünket a rengeteg látnivalótól. A
Hofburg az osztrák kormány székhelye és a Habsburg uralkodók palotája volt. Kilométeres sétánk
szebbnél szebb kirakatok és épületek között vezetett a feltûnõen látványos Stephansdómhoz. Sokan féltek a liftezéstõl, de végül mindenki
feljutott a toronyba, ahonnan nem
akármilyen panoráma nyílik a városra.
Iskolásokról lévén szó ,hol zárhattuk volna a napot máshol, mint a
Práterben, azaz a Vidámparkban.
Indulás és találkozó a több mint
százéves és majdnem száz méter
magas Riesenradnál, az óriáskeréknél volt.
Programdús kirándulásunkat buszos városnézéssel is kiegészítettük. Szinte egyöntetû volt a véleményünk, hogy Bécs szép és még sok
látnivaló kimaradt, ezért még máskor is el kellene jönnünk.
Veres Zoltán
www.btv.hu
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BÁBOLNAI NEMZETKÖZI GAZDANAPOK

A RENDKÍVÜLI IDÕPONT SEM SZEGTE A KIÁLLÍTÓK KEDVÉT.
AZ IKR 40. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE.
Szokatlan idõpontban, ám régi fényében és a megszokott kitûnõ hangulatban várta a mezõgazdasági gépek
iránt érdeklõdõ látogatókat hazánk
egyik legnagyobb agrárkiállítása, a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok. A kiállítás idén is mintegy 150 kiállítót vonultatott fel. A gazdanapok azonban
nem csupán egy egyszerû szakmai kiállítás: számos egyéb szakmai rendezvény, konferencia is zajlik ilyenkor, kínálatot nyújt üzleti döntésekhez és
összefogja az agrártársadalmat.
A május 22-i megnyitón részt vett
Poprády Géza, a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára,
Bérci Balázs, a Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója, Szaxon J.
Attila, az IKR Zrt. vezérigazgatója, Horgos Andrea, a MAHÍR ügyvezetõje, Sári Enikõ, a kiállítás
sajtófõnöke, dr. Horváth
Klára, Bábolna polgármestere és Haál Gábor, a
Ménesbirtok felügyelõ bizottságának elnöke.
Poprády Géza, az elsõ
bábolnai illetõségû államtitkár, aki e jeles eseményt
megnyithatta. Amint azt
lapunk számára elmondta, büszkeséggel töltötte el, hogy Fazekas Sándor miniszter azonnal rá
gondolt, miután õ más fontos elfoglaltsága miatt nem tudott Bábolnára jönni.
Jólesõ érzés volt bábolnaiként egy
ilyen rangos eseményen beszédet
mondani, tolmácsolni azokat a jó híreket, melyek a magyar mezõgazdaság
fejlõdését eredményezhetik. Megnyitójában hangsúlyozta: jó okunk van az
ünneplésre, hiszen jövõre lesz hazánk
európai uniós csatlakozásának tízéves
évfordulója, és miközben az EU éppen
akkor induló következõ hétéves költségvetése összességében 3,5 százalékkal zsugorodik, hazánk 20 százalékkal több forrást kap agrárpolitikai
célokra, mint 2007 és 2013 között.
A gazdanapok rendezõ, házigazda
szerepét ez évben is a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. vállalta magára a
szokatlan idõpont ellenére is. Bár a
mezõgazdasági munkák kellõs közepén nyitott a vásár, Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató mégis elégedett volt, hiszen az elõzõ évinél nagyobb terüle14 www.btv.hu

ten, több agrárvállalkozás állította ki
gépeit. Beszélgetésünk során kiemelte: a Ménesbirtok számára legfontosabb, hogy hûen õrizze az örökölt hagyományokat. Elsõsorban a lótenyésztés, a Shagya arab fajta tenyésztése és megõrzése az elsõrendû cél,
emellett az új fejlesztéseknek köszönhetõen aktívan bekapcsolódtak a hazai és nemzetközi lovassport életbe.
A turizmus fellendítése is lényeges
kérdés a Ménesbirtok számára, hiszen
a történelmi értékek, hagyományaink
mit sem érnek, ha nem mutatjuk meg
azokat. Ezért a gazdanapok ideje alatt
napi két alkalommal lovasmûsorral
szórakoztatták a kiállítás közönségét.
A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok kiváló alkalmat adott az IKR Zrt.
számára, hogy egy kerek évfordulót,
mégpedig 40 éves fennállását méltóképp megünnepelje. Négy évtizeddel
ezelõtt dr. Burgert Róbert hathatós tevékenységének köszönhetõen az iparszerû kukoricatermelés meghonosítása érdekében alapították a céget, mely

az idõk folyamán sikereket, kudarcokat, rendszerváltást, politikai és gazdasági átalakulásokat élt át, de mindmáig a hazai mezõgazdaság egyik meghatározó szereplõje. Vezérigazgatója
az a Szaxon J. Attila, aki az alapításkor
még mint kezdõ agrármérnök szerzett
tapasztalatokat, késõbb már az õ vezetésével fejlõdött a cég, ma pedig
már az õ tapasztalataiból meríthetnek
a jelen agrárvállalkozói. Lapunk számára elmondta, a jubileum alkalmából
400 fõs rendezvényen ünnepeltek,
ahol felidézték az elmúlt negyven év
legfontosabb eseményeit. A meghívottak közt ott voltak a cég régi és mai
partnerei, egykori miniszterek, a hazai
agrárium prominens személyiségei. A
helyzet fintora, hogy az IKR épp tavaly
decemberében vált két részre, de az
átalakítást úgy igyekeztek megoldani,
hogy az ne párosuljon gazdasági tevékenységek megszûnésével és megmaradjon a munkahelyek nagy része.
Szaxon Attila a cég jövõjét illetõen a
minõség javításában látja a kulcsszerepet. A mezõgazdaságigép-gyártók
óriási léptékû fejlesztéseit követve nekik a szolgáltatás fejlesztésével kell lépést tartaniuk. Ehhez kapcsolódóan
úgy látja, hogy a hazai oktatásnak kellene óriási változáson átmenni, hiszen
a korszerû gépekhez megfelelõen
képzett szerelõkre van szükség. Jelenleg csupán az õ egy-két éves képzéseiken keresztül válhat valaki megfelelõ
szakemberré, olyanná akit a 20-30 milliós értékû gépekhez oda lehet engedni.
Hantos
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GYÓGYSZERT HELYETTESÍT
AZ EGÉSZSÉGVÉDÕ ÉLELMISZER
Egyre nõ az egészséges életmód iránt érdeklõdõk tábora. Ma már több egészséges táplálkozást hirdetõ
irányzat közül választhatunk, s hozzájuthatunk hasznos
információkhoz is, mégis kevesen ismerik az úgynevezett funkcionális élelmiszerek fogalmát. Pedig, ha feltesszük a kérdést: csökkentheti-e a vérnyomást, a koleszterinszintet, vagy a stresszt egy szelet csoki, vagy
egy pohár tej? A tudósok szerint igen. A megvalósításon pedig már javában dolgoznak a tatabányai Egészségvédõ Élelmiszerek (EVÉSZ) Klaszter szakemberei.
Dr. Hajtó János professzor, a klaszter menedzsere avat
be a részletekbe.
Hajtó professzor a klaszterben folyó fejlesztõmunkáról szólva elmondta: az egészségügyi stratégia súlypontja a megelõzés, a terápia. Ez jobb és olcsóbb, mint
a kórházi kezelés. A magyar lakosság halálozási okai
között a legnagyobb gyakorisággal a keringési betegségek szerepelnek. Az EVÉSZ Klaszter a funkcionális
élelmiszerek kutatására, fejlesztésére, gyártására, fogyasztásának ösztönzésére alakult, tömören: a jövõt
képviseli. Az egészségvédõ élelmiszerek olyan gombákból és gyógynövényekbõl nyert természetes ada-

Fürdõszoba szaküzlet
Nagyigmánd, Kossuth L. u. 9.

Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 8.30–17.00, szombaton: 8.30–12,00
Telefon:

06-30/667-57-24

Folyamatos akciókkal várjuk
fürdõszoba és csempe szaküzletünkbe,
ahol kellemes környezetben, udvarias
kiszolgálás mellett válogathat!

lékanyagokat tartalmaznak, amelyek jótékony hatással
vannak az egészségre. Megelõzõ és gyógyító hatásuk
is van. A szakemberek folyamatosan keresik a megoldást és ügyelnek arra, hogy a termékekben a hõkezelés, vagy a porítás után is megmaradjanak a jótékony
adalékanyagok, ne károsodjanak a bevitt komponensek. A fejlesztésekbe tejtermékeket, a lisztet és a csokoládét vontuk be. A mi technológiánkkal elõállított termékeknek vérnyomás-, koleszterin- és stresszcsökkentõ hatásuk lesz, ez lesz a funkciójuk.
– Az EVÉSZ klaszter „kapuja” egyre szélesebbre tárul, keresik velünk a kapcsolatot, más klaszterek, cégek, önkormányzatok szeretnének velünk együttmûködni. Legutóbb Abasár önkormányzata csatlakozott
hozzánk, és a folyamat nem áll meg – mondja örömmel
Hajtó professzor. – Célunk, hogy összehangoljuk a
klaszter tagjainak gazdasági tevékenységét. Együttmûködésünk jó keretet biztosít a növényekben és gombákban található természetes alapanyagokkal dúsított,
nagy hozzáadott értékû élelmiszer alaptermékek kutatás-fejlesztéséhez és termeléséhez, a fogyasztókhoz
való mielõbbi eljuttatásához.

Olasz, spanyol, lengyel
csempék és padlólapok,
sarokkádak,
z u h a n y ka b i n o k ,
szaniterek
széles kínálata!
Több mint 100 féle
KAINDL laminált parketta,
ipari minõségben!
3 1 , 3 2 - e s ko p á s á l l ó s á g g a l ,
8, 8.5, 10 és 12 mm vastagsággal,
15, 20, 25 év garanciával
a ko p ó f e l ü l e t r e .

Díjtalan házhoz szállítás!
www.btv.hu
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LÁTVÁNYOK NAPJA
A SÁG-HEGYEN
Sok újdonságban volt része
azoknak, akik eljöttek a turisztikai csoport által meghirdetett
vulkán túrára. Elsõ látvány, a
Pákh Imre magángyûjteményébõl összeállított Munkácsy kiállítás megtekintése Celldömölkön,
majd ezt követte a Ság-hegy Tájvédelmi körzet egy részének bejárása. Az ötmillió éves, vulkanikus úton keletkezett
279 méter magas Ság-hegy sokáig megõrizte keletkezésének vonásait, de a szép kúp alakú formát és krátert a bazalt
kitermelése megrongálta, így a magassága is csökkent. A
nagyüzemi bazaltbányászat, a kõfejtés ötven évig tartott,
több bányaudvar képzõdött, ahonnan csillével és siklóval
mozgatták a követ. 1975-ben az értékes kõzetanyag kimerült, azóta nem bányaként, hanem földtörténeti bemutatóhelyként tekinthetõ meg. A Sághegyi Múzeum ismertetõ
tábláin nyomon követhetõ a hegy keletkezésének folyamata, a bányászat története, lehet kõnyomatot készíteni, borospincét berendezni. Az udvaron kõtár fogadja az érdeklõdõket, és a Vulkánösvény ismertetõ táblái adnak információkat a vulkán keletkezésérõl. A tanösvény tábláit követve
és elolvasva kirajzolódik elõttünk a kráter lenyûgözõ világa,
a geológiai események története, a Kemenesalja látképe,
sõt a plató tetején a trianoni kereszt, melyet 1934-ben avattak fel. A természeti látvány után végigjártuk az újonnan átadott Vulkánpark dobozépületét. Különleges élményben
volt részünk, mert az egész épület egy „tudásdoboz”, egy
interaktív tudományos központ. A sejtelmes fények, a kalandszobák, a Verne-kabin virtuális utazása, a vetítõterem
ismeretanyaga elbûvölt bennünket. A túránk végén megkóstoltuk a Ság-hegy talaján nevelkedett szõlõ igazi ízét is.
Bízom abban, hogy a kellemes élmény arra ösztönzi az
érdeklõdõket, hogy érdemes velünk tartani.
Bierbauer Imréné

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Agostyáni Arborétum, Tarján
Idõpont: június 29.
Program: Tata Agostyáni Arborétum megtekintése vezetéssel – onnan gyalogtúra Tarjánig – KEMÖ VADÁSZNAP
program
Utazás: indulás 8 órakor a Kardirex elõl, érkezés 19 óra
körül
Költségek: buszköltség kb. 2000 Ft + belépõ 500 Ft/fõ
felnõtt, 300 Ft/fõ diák, Vadásznapon egyéni fogyasztás
Megbeszélés, információ
Bierbauer Imréné szervezõnél
június 26-án 17 órakor a Városi Könyvtárban
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!!
www.merfoldko.babolna.hu
16 www.btv.hu
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GYERMEKSZEMMEL
BÁBOLNÁRÓL

Bábolna Város Önkormányzata Bábolna várossá válásának 10. évfordulója alkalmából az alsó tagozatos gyerekek
számára rajzpályázatot, a felsõ tagozatos diákok számára
fotópályázatot hirdetett „Az én városom, Bábolna” címmel.
Számos alkotás érkezett a kisiskolások részérõl, valamivel kevesebb fotó a felsõsöktõl. A gyerekek a rajzokon
megjelenítették városunk nevezetességeit, a számukra legszebb, vagy legkedvesebb helyszíneit, eseményeit. 2013.
május 27-én az iskola aulájában dr. Horváth Klára polgármester értékelte az alkotásokat az iskola közössége elõtt.
Valamennyi alkotót emléklappal és ajándékkal jutalmazott,
melyet az alkotók nevében köszönünk Bábolna Város Önkormányzatának és Polgármester Asszonynak. A legjobb
alkotások a jubileumi városi ünnepségen kiállításra kerülnek.
Peresztegi Gáborné

RAJZOLTAK, FESTETTEK
AZ ÓVODÁSOK IS
Az óvodások is remek rajzokat készítettek arra a pályázatra, melyet az önkormányzat Bábolna Város 10 éves
fennállásának évfordulójára írt ki. Dr. Horváth Klára polgármester május 31-én látogatta meg az apróságokat, hogy elismerését fejezze ki ovisainknak és nevelõiknek a kitûnõ alkotásokért. A rögtönzött ünnepségen ajándékokkal lepte
meg az apróságokat és megígérte, hogy a legszebb rajzok
a jubileumi városi ünnepségen kerülnek kiállításra.

TÁJÉKOZTATÓ
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány kuratóriuma
a 2012. évi közhasznú egyszerûsített beszámolót és
közhasznúsági mellékletet a felügyelõ bizottság és a
könyvvizsgáló jelentését követõen elfogadta.
A beszámoló fõbb adatai
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Saját tõke
Kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

(ezer Ft-ban)
999
127.570
1.391
129.960
127.443
442
2.075
129.960

A közalapítvány 2012. évi összes bevétele 11.079 ezer
forint, összes ráfordítása 9.894 ezer forint, a tárgyévi
közhasznú eredménye 1.185 ezer forint volt.
A 2012. évi beszámoló teljes dokumentációja
megtekinthetõ Bábolna város honlapján és a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal emeleti hirdetõ tábláján.
A magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából 387.667 forintot utalt át a NAV, melybõl
az általános iskolai tanulók nyári táborozását, erdei iskolai táborban való részvételét támogatatta a kuratórium.
Forrást biztosított továbbá egy bábolnai diák sakk
olimpiai indulásához, illetve a kézimunka szakkör
mûködését, anyagbeszerzését is segítette.
A közalapítvány pályázatot hirdet könyvvizsgálói
feladatok ellátására, a pályázati kiírás letölthetõ Bábolna
város honlapjáról.
Bihari Gábor kuratóriumi elnök
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BÚCSÚ VILÁGI

ÉS EGYHÁZI SZEMMEL...

Bár a búcsú természetes velejárója a körhinta és a vásári forgatag, érdemes elgondolkodni az eredeti jelentésén is.
Egykor, és a hívõ katolikus ember számára a búcsú egészen mást jelent. A teljes búcsú az ,,ideig-tartó’’ büntetéstõl, vagyis a tisztítótûztõl szabadít meg minket, illetve a tisztítótûzben szenvedõket a mennybe juttatja. Eredeti neve
,,elengedés’’ volt. A kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstõl, Jézusnak az egyház révén
közvetített kegyelme által. Így kapcsolódhat a búcsú 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.
Nepomuki János a hidak szentje s a gyónási titok vértanúja. A legenda szerint, az egyházi méltóságot és jelentõs
szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király
felesége õt választotta gyóntatójául. Jánost a király megkínoztatta, majd a Moldva folyóba dobta, mert nem árulta el
a királyné gyóntatását. A monda szerint: Holttestének nyomát egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak. A búcsút idén május 19-én tartottuk településünkön. Az ünnepi
szentmisét megelõzõ csütörtökön a hívek Varga Imre plébános vezetésével templomunk védõszentjének szobrát is
megkoszorúzták.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Június 16-án vasárnap
Évközi 11. vasárnap
Június 23-án vasárnap
Évközi 12. vasárnap
Június 30-án vasárnap
Évközi 13. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

EGYETLEN ELSÕÁLDOZÓ

A bábolnai Bognár Tamás
számára fontos és emlékezetes nap volt május 26-a vasárnap, elsõáldozásának alkalma.
Az elsõáldozás a katolikus
hitélet fontos mérföldköve, általában gyermekkorban kerül
rá sor, és megelõzi egy alapszintû hitoktatás. Lényege a
Jézussal való találkozás élménye.
Városunkban ebben az évben csak egyetlen fiatal, Bognár Tamás volt felkészült az
elsõáldozás szentségére.

KONFIRMÁCIÓ VÁROSUNKBAN

A Református egyházközség egyik nagyon fontos eseménye a konfirmálás, melyre hosszú idõ után május 12-én
ismét sor került városunkban is. A konfirmáció megerõsítést
jelent, a ceremónia tulajdonképpen annak beteljesítése,
amit a szülõk és keresztszülõk a gyermekek megkeresztelkedésekor megfogadtak. Május 12-én a mise alkalmával
hárman: Kéri Virág, Babarczi Ádám és Balázs Márk tettek
saját hitükre vallást a református gyülekezet elõtt. A tendencia, hogy a gyerekeket elsõ osztályban íratják be hitoktatásra, majd a tanulási folyamatot követõen - akár egy év múlva is - de leggyakrabban még az általános iskolai tanulmányok befejezése elõtt fogadalmat tesznek a fiatalok. A felnõttek számára természetesen külön alkalmakat szerveznek. A gyerekek szerteágazó ismeretekkel érkeztek, felkészültek bibliaismeretbõl, egyház és világtörténetbõl. A lényeg mégsem csupán a lexikális tudáson, sokkal inkább a
keresztény hit gyakorlásán van.

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

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 16.
JÚNIUS 23.
JÚNIUS 30.
JÚLIUS 7.
JÚLIUS 14.

– Vasárnap Tanévzáró Istentisztelet
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚNIUS 16. Vasárnap 15 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

2013. június 29.

SZENT IVÁN-ÉJ

A GYÖK idén is megszervezi
sikeres rendezvényét.
Részletes program a késõbbiekben:
www.babolna.hu; www.btv.hu
www.btv.hu
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KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

HIÁBA A RUTINOS JÁTÉKOSOK, AZ ELVÁRT EREDMÉNY ELMARADT
Tatabányán léptek pályára kézilabdás lányaink május 5-én. A rutinos, bár
nem fiatal hazai gárdát ezúttal sem sikerült otthonukban legyõzni, kéziseink
8 gólos vereséggel távoztak. Tatabánya – Bábolna 31:23.
A megyei kézilabda bajnokság alapszakaszának 18. fordulójában nõi kéziseink az Ács együttesét fogadták. Az
esetek döntõ többségében a mieink
esélyesek a gyõzelemre és a végeredmény is nekünk kedvez, ám vasárnap

a vendégek irányították a játékot. Lányaink mintha laza kis edzõmeccset
vívtak volna, olyan könnyedén vették a
találkozót. Szántó Zita edzõ nem is értette együttesének kritikán aluli teljesítményét. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC
16:20.
Elmaradt mérkõzést pótoltak kézilabdázóink május 24-én Ácson. A
múltkori hazai vereség idegenben is
megismétlõdött, a lányok 29:26-ra
kaptak ki.

A bajnoki szezon utolsó fordulójában Kisbérre látogattak volna lányaink,
ám a város sportcsarnokának felújítása miatt a kisbériek Bábolna sportcsarnokában játszották mérkõzéseiket. Kézilabdázóinknak ezt a bónuszt sem sikerült kihasználni, bár a meccs javarészében uralták a játékot, szinte végig
vezettek, de mint mindig, a végjátékban átadták a gyõzelmet ellenfelüknek.

BÁBOLNA DERBY BÁBOLNAI SIKEREKKEL
Távlovas versenyt szervezett a Nemzeti Ménesbirtok Kft-vel együttmûködésben a Magyar Lovas Szövetség
Távlovagló és Távhajtó Szakága május
4-én és 5-én. A megmérettetés Bábolnai Derby néven vált ismertté és ezúttal tizedik alkalommal bonyolították le.
Bányai Béla fõszervezõ lapunk számára elmondta, a lovaseseményt nem
zavarta meg az esõs idõjárás sem, a
nyitányra a Bábolna környékén kijelölt
húsz és negyven kilométeres pálya is
járhatóvá vált. Módosították ugyan az
útvonal egyes szakaszait, melynek távjai: 40, 60, 80, 120 és 160 kilométeres
választéka várta a lovasokat.
A jubileumon díjazták azokat az indulókat, akik mind a tíz versenyen szerepeltek. A fõszervezõ azt is elmondta,
Bábolna specifikumai miatt is nevez-

nek mindig olyan sokan erre a sporteseményre. A versenynek az utóbbi
három évben bábolnai indulói is voltak
a Pettkó Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium berkeibõl.
Az intézménybõl két elsõ helyezés is

született: 40 kilométeren Barcsai Marcell, felnõtt kategóriában 80 kilométeren Gecse Adrienn hozott aranyat. Második helyet szerzett Ambrus Virginia,
harmadikként pedig Szikszai Zsófia
végzett.

HORGÁSZVERSENY MÁJUS 1-JÉN – A HAGYOMÁNY KÖTELEZ
A jövõben még csalogatóbbá tennék a május elsejei hagyományos horgászversenyt, melynek tradíciója több évtizedre nyúlik vissza, tudtuk meg a fõszervezõktõl. Ezúttal ragyogó napsütésben ragadtak botot a pecások az Ölbõ-tavi
Aranyhal horgászegyesület zárt versenyében.
A jó idõ mellett minden esély megvolt a jó fogáshoz is, hiszen idén már két alkalommal telepítettek halat az Ölbõi tóba. A versenyt a tagság számára szervezték, ez alkalommal
harmincnégyen gondolták úgy, hogy megmérettetik horgásztudásukat és szerencséjüket.
A nyertes ifjabb Körmendi László lett 24 kilogramm feletti eredménnyel, másodikként Paksi Gábor végzett mintegy
14 kilogrammos fogással, harmadik lett Szászi Dezsõ sporthorgász, kinek horgára több mint 9 kilogrammnyi hal akadt.

„AZ ÉN VÁROSOM, BÁBOLNA!”

címmel gyûjtést hirdetünk településünk történeti emlékeinek
megõrzése és kiállítása céljából. Várjuk mindazon fotókat, újságokat, kiadványokat, használati tárgyakat, melyek
településünk elmúlt 50 évét elevenítik fel. Beadáskor kérjük, tüntessék fel nevüket, címüket. Beadási határidõ: 2013.
szeptember vége. Az összegyûjtött anyagokat 2013. októberében Városavató ünnepségünk jubileumán mutatjuk be,
és ekkor a gyûjtõk között értékes jutalmakat, emléklapot osztunk ki. Ezt követõen az összegyûjtött anyagokat a
helytörténeti gyûjteményünkben helyezzük el, illetve a gyûjtõknek visszaszolgáltatjuk.
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LABDARÚGÁS MEGYEI I. OSZTÁLY

AZ U19 KITÛNÕ ÕSZT,

A FELNÕTTEK REMEK TAVASZT PRODUKÁLTAK
Május 1-jére hozták elõre a megyei
elsõ osztályú labdarúgó bajnokság
eredetileg tervezett utolsó fordulóját.
Együttesünk Tokodra látogatott, ahol
bár tartalékosan álltak ki, mégis nyerhettek volna. A szerencse azonban a
hazaiak mellé állt, 4:1 arányú vereséget mértek focistáinkra.
Az Esztergom elleni hazai találkozó
aztán nem várt meglepetést hozott.
Labdarúgóink hihetetlen elánnal és
kedvvel játszottak, ami meglepte a
vendégeket. Lanczendorfen József
már az elsõ félidõ 13. percében vezetést szerzett, majd Lõrincz Lóránt növelte elõnyünket a 36. percben. A
második játékrész elsõ tíz percében a
vendégek támadtak többet, de védelmünk remekül zárt. Aztán ismét felülkerekedett együttesünk, a folytatásban mindössze egy játékosunk lõtt
gólt, de õ hármat is. Az esztergomiak
hiába akartak, csupán a vége elõtt
két perccel találtak be hálónkba. Csapatunk minden tagja remekelt ezen a
találkozón, és helyzeteinknek köszönhetõen akár több gól is születhetett volna. Bábolna SE – FC Esztergom 5:1.
Az U19-es csapat gólszegény mérkõzésen 2:1 arányban nyert Tokodon,
majd vasárnap következett a sorsdöntõ találkozó hazai pályán az Esztergom ellen. A bajnoki címért vívott
küzdelemre mindkét csapat külön készült, ami látszott is a pályán. A nézõk
felnõtt meccseket túlszárnyaló, látványos, küzdelmes focit láthattak, a fiatalok ízelítõt adtak játéktudásukból.
Sajnos ezúttal a vendégek játszották
az eredményesebb futballt, ifistáink a
bajnokság hátralevõ részében az
ezüstéremért harcolhatnak.
Május 12-én szombaton Vértesszõlõsön játszották mérkõzésüket
megyei elsõ osztályú labdarúgóink.
Az élbolyhoz tartozó hazaiak bizonyították, hogy jogosan küzdenek valamelyik fényes éremért, legényeink
azonban igyekeztek meglepetést
okozni.
Az U19-es csapat sem tért haza
idegenbeli gyõzelemmel, õk kulcsembereiket voltak kénytelenek nélkülözni. Vértesszõlõs SE – Bábolna
SE 3:2, ifi 5:0.
A vége elõtt három fordulóval focistáink a dobogós helyezésért küzdõ
Zsámbék együttesét fogadták május
19-én. Hatalmas iramban, bábolnai
rohamokkal kezdõdött a találkozó.

Már a 2. percben Lengyel Dániel közeli lövése nyomán vezetést szereztek legényeink, a 12. percben
Lanczendorfen József bombázott a
vendégek hálójába. A 29. percben
Frank Attila került helyzetbe, végül
Bõsze Csabának passzolt, aki nem
hibázott. Két percre rá válaszoltak a
zsámbékiak, a jobboldali beadásból
kapura küldött fejest még hárította
kapusunk, de az ismétlés már a hálót
rezgette. A 48. percben Tóbiás Zoltán
góljának örülhetett a közönség, aztán
a hatvanhatodikban ismét Lanczendorfen József volt eredményes.
Megint csak két perc telt el, és a vendégek válaszoltak Lanci találatára. A
gólok sorának ezzel még nem volt
vége, a csereként beállt Kalamár Lajos lõtt gólt a vége elõtt egy perccel,
a hosszabbítás utolsó pillanatában
pedig a vendégek állíthatták be a 6:3as végeredményt.
Az U19-es csapat nem várt, nehéz
meccset vívott a zsámbékiakkal. Az
elsõ félidõ kissé ötlettelen, színtelen
játéka a vendégeknek kedvezett, akik
néhány helyzetüket ki is használták.
A második játékrészre hiába játszottak jól fiataljaink, hiába volt gólhelyzetek garmadája, a végeredményt már
nem tudták megfordítani. Mesterük
ennek ellenére nem volt letörve, hiszen amint az a meccs végére kiderült, ificsapatunk már biztosan bronzérmes.
Környén vendégszerepeltek megyei elsõ osztályú labdarúgóink május 26-án. A felnõttek 1:1-es döntetlennel, az U19-es csapat 2:0-s vereséggel zárta az utolsó elõtti fordulót.
Aztán június elsõ vasárnapján elérkezett a bajnokság utolsó fordulója. A

kissé jobb helyezésért harcoló Oroszlány együttese látogatott Bábolnára.
Focistáinknak sem volt mindegy a
mérkõzés kimenetele, hiszen gyõzelem esetén egy hellyel elõrébb végezhetnek a tabellán. Remek játékot
láthattak a nézõk, legényeink kitûnõ
formát fogtak ki, egy emberként küzdöttek a gyõzelemért. Frank Attila a
11. percben tizenhét méterrõl bombázott az ellenfél hálójába, amit az
Oroszlány egy percen belül megbosszult. Alig negyedórát kellett várni
a következõ gólra, ekkor Lõrincz Lóránt megelõzve a védõket hat méterrõl talált a hálóba. A második játékrészben folytatódott a hazai gólgyártás. A 73. percben Lanczendorfen József volt eredményes, majd a 82.-ben
Kalamár Lajos szabadrúgásból, három perccel késõbb szintén õ fejjel
talált az oroszlányi hálóba. Ezzel kiváló teljesítményt nyújtva együttesünk
5:1 arányban gyõzte le ellenfelét.
Gyenge õsz után együttesünk
olyan tavaszi szezont produkált,
melyre korábban senki nem gondolt
volna. Tizennégy mérkõzésbõl nyolc
alkalommal nyertek, négy döntetlent
játszottak és csupán kétszer szenvedtek vereséget. Ezzel a szezon második legeredményesebb csapatává
avanzsált a Bábolna SE. Csongrádi
Péter edzõ szerint remekül összeérett
a társaság, azt szeretné, ha így egyben maradnának, mert a következõ
idényben a megye egyik legütõképesebb együttesévé válhatnának.
Az U19-es gárda utolsó mérkõzésén erõsen tartalékos felállásban
focizott, de amint azt tudjuk, már
(Folytatás a 20. oldalon)
www.btv.hu

19

2013. június
(Folytatás a 19. oldalról)
birtokukban tudhatták a bronzérmet.
A játékosok javarésze elsõsorban iskolai elfoglaltságok miatt maradt távol, ami meg is látszott a csapat játé-
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kán. Súlyos, 6:0 arányú vereségbe
futottak bele, de ezúttal minden szurkoló megbocsátotta ezt nekik. Ünnepelni jöttek, bronzérmüket ünnepelni.
Ennek megadták a módját, a felnõtt
mérkõzés szünetében Popovics

BÁBOLNAI FÓRUM
György, a megyei közgyûlés elnöke,
a BSE 100 Klub alapítója adta át a fiúknak érmeiket, dr. Horváth Klára polgármester és Nagy Lajos, a BSE elnöke gratulált a harmadik helyezett
csapat tagjainak.
Az együttes mestere, Ozoróczi Gábor szerint az õszi szezon nagyon jól
sikerült számukra, játékosai komolyan vették a munkát, melynek meg is
volt az eredménye. Télen sajnos néhányan úgy döntöttek, hogy más szabadidõs tevékenységet folytatnak
ezentúl, a tavaszi idényben pedig
több olyan problémával kellett szembesülniük, melyekkel nehezen tudtak
megküzdeni. Az esztergomi mérkõzés volt az igazi vízválasztó, mely vereség mentálisan oly sokat kivett a fiatalokból, hogy már nem tudtak talpra állni. Ozoróczi Gábor úgy vélekedik, a harmadik hely szép eredmény
annak ellenére, hogy csapata játéktudásban többre lett volna hivatott.
HP

A KÉZILABDÁZÁS ELÕSZOBÁJÁBAN

Május 18-án a városi sportcsarnokban második alkalommal szerveztek
szivacskézilbabda tornát 8 együttes
részvételével. Tavaly az U9-es korosztályú fiúknak szerveztek tornát, ezúttal a lányok bizonyíthattak az U7-es
korosztályban. A bábolnai csapatok
kiválóan szerepeltek, a korosztálytól
nem várt módon izgalmas mérkõzéseket vívtak.
Szilágyi Ágnestõl, a sportcsarnok
gondnokától megtudtuk, hosszas
szervezõmunka elõzte meg a rendezvényt. Az ellenfelek a Gyõri ETO kézilabdás apróságaiból kerültek ki, akik
Gyõrbõl,
Gyõrszentivánról
és
Gönyûrõl érkeztek. Az ifjú hölgyek fáradhatatlan lelkesedéssel törtek kapura, dobták a gólokat, de ha kellett,
oroszlánként védekeztek úgy, ahogy
azt edzéseken tanulták. Amint azt
edzõik elmondták, csupán fél éve tanulgatják a kézilabdázás alapjait, de
már most látszik, kibõl lehet majd a
jövõ Görbicz Anitája.
Természetesen Bábolnán is komoly figyelem övezi a sportág alapjait, Kántor Kata tanítónõ határtalan tü-

relemmel avatja be növendékeit a kézilabdázás rejtelmeibe. Mi sem bizonyítja jobban a helyi kis sportolók rátermettségét, minthogy a torna második helyét a bábolnai egyes csapat
szerezte meg, míg a kettes csapat
ötödik lett. A gólkirályi címet és az
ezért járó trófeát Szabó Bernadett ve-

hette át, a legjobb hazai játékosnak
járó díjat Varga Lili vihette haza. A díjakat dr. Horváth Klára polgármester
adta át, az érmek és kupák mellé a
hazaiak Bábolna Város 10 éves fennállása alkalmából készült pólókat is
kaptak.
hantos

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
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