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F EJLÕDÉS A SPORTBAN KÖZEL EGY ÉVSZÁZADON ÁT
90 ÉVES A B ÁBOLNAI S PORTEGYESÜLET

Fejlõdés a sportban közel egy évszázadon át - 90
éves a Bábolnai Sportegyesület
Kilencven évvel ezelõtt,
1924 pünkösdjén alapított néhány
amatõr bábolna-pusztai sportkedvelõ
helyi labdarúgó csapatot, melyrõl akkor még nem gondolták, hogy milyen
jövõ elé néz, milyen magaslatokig jut
el. A labdarúgókat hosszú évek múlva
a lovasok követték, majd nõi és férfi
kézilabda szakosztály alakult, végül az
1980-as évek végén a tekézõk is ringbe szálltak. A szakosztályok életében
voltak csúcspontok, hosszabb-rövidebb hullámvölgyek, de mind a mai
napig magas színvonalon mûködnek,
fejlõdésük a sportolóknak és támogatóiknak köszönhetõen folyamatos.
Az egyesület kilencvenedik jubileumát június 14-én ünnepelték városunk
sportcsarnokában. A rendezvényre
meghívták az egykori és mai sportolókat, akik szép számmal elfogadták az
invitálást. Itt volt jónéhány labdarúgó
és szakvezetõ az aranykorszakból, mikor a csapat NB II-ben játszott, de eljött a legidõsebb egykori focista,
Lukovics József is. A közönség soraiban természetesen megtaláltuk az
összes szakosztály egykori és mai
sportolóinak jórészét.
A BSE elnöke, Nagy Lajos köszöntötte az egybegyûlteket, aki tréfásan
sportnagyhatalomnak nevezte Bábolnát. Mint mondta, a várost négyezren
sem lakják, mégis több mint 220 igazolt sportolót tudhat magáénak. Beszédében kiemelte, a sport a település
életében a legnagyobb közösségi tér,
hiszen nincsen még egy olyan fórum,
mely jobban szolgálná az ember életét, jó közérzetét, egészségét, mint a
sport. Hiszi és vallja, hogy a sportnak
komoly meghatározó szerepe van az
ember személyiség formálásában. A
továbbiakban az egyesület mûködésérõl és eredményeirõl beszélt, melyben
részletezte a szakosztályok sikereit,
munkáját. Végezetül köszönetet mondott volt és jelenlegi sportolóknak, vezetõknek, az egyesület körül tevékenykedõknek, anyagi támogatóknak,
hogy tevékenységükkel hozzájárultak
az elmúlt kilencven év sikereihez.
Az egybegyûltekhez szólt Popovics
György, a KEM Közgyûlés elnöke, a
BSE 100 Klub alapítója. Gyermekkori
emlékeit felidézve elmondta, esztergomi származású lévén úgy emlékszik
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Bábolnára, mint sportban kiemelkedõ
településre, melynek a ’70-es évek közepén-végén NB II-es labdarúgócsapata volt. Szerinte a sport nem csak arról szól, hogy egészségesebbek, erõsebbek legyünk, hanem az általa elért
sikerek hírnevünket viszik a világban.
Beszédében kihangsúlyozta a sport finanszírozásának kérdését, mely a
rendszerváltást követõen jelentõsen
átalakult. Azért, hogy a kisebb települések labdarúgása ne sorvadjon el, új
lehetõségeket, új pénzügyi forrásokat
kellett keresni. Ezért jött létre az õ ötletébõl fakadóan Bábolnán a BSE 100
Klub, mely hatékonyan tudja az önkormányzat mellett támogatni a település
labdarúgását, kiemelt figyelmet fordítva az utánpótlás kérdésére. Popovics
György beszéde végén emléklapokat
nyújtott át a BSE 100 Klub tagjainak,
melyeket Csányi Sándor, az MLSZ elnöke saját kezével szignált. Az átadásnál Khéner László, a megyei labdarúgó szövetség igazgatója segédkezett.
Természetesen dr. Horváth Klára
polgármester is a pulpitusra lépett,
hogy elmondja gondolatait az ünnep
kapcsán. Szerinte a sport mindenkié, a
mozgás, a frissesség, a közösség öröme, csapataink sikerei, nemzetközi elismertségünk mindannyiunké. Õszinte
örömét fejezte ki azért, hogy a megjelentek közt együtt voltak láthatók a régi sportolók a mai fiatalokkal. Beszédében kiemelte Bábolna Város Önkormányzatának sportért tett erõfeszítéseit, anyagi támogatását, melyek nagyban hozzájárultak a több mint 220
sportoló egyesületi körülményeihez.
Sportcsarnok, füves és mûfüves pályák, jelenleg éppen megújuló tekepálya, BMX-pálya, konditerem és funkcionális edzõpálya áll a sportolni vágyók
rendelkezésére. Beszámolt egy sportág helyi születésérõl, mely Miskolczi

Julianna sportlövõ európabajnok kezdeményezésére jöhet létre a jövõben,
de elismerését fejezte ki a „Bábolnai
sportosok” csapatának, akik a
Kinder+Sport program keretében értek el országos negyedik helyezést. A
sportban legfontosabbnak tartja azonban a tisztességes versenyszellemet,
az állhatatosságot, az önfeláldozást és
a közösség érdekében végzett csapatmunkát.
Városunk polgármestere beszédét
követõen elismeréseket adott át. Elsõként a BSE labdarúgócsapatának
rangidõs játékosa, Horváth Csaba vehetett át oklevelet, majd a kézilabda
szakosztály újjászervezéséért, sikereiért Szabó Ferenc, a tekeszakosztály
megújításáért és elért eredményeiért
Skuba István, végül, de nem utolsó
sorban a bábolnai sportélet szervezéséért, áldozatos segítõmunkáért Szilágyi Ágnes tevékenységét ismerték el.
A program az egyesület sporttelepén folytatódott, ahol az 1970-’80-as
évek sikercsapata vívott nosztalgikus
hangulatú labdarúgó mérkõzést a mai
megyei elsõ osztályú együttessel. Az
egykori NB II-es gárdából pályára lépett – a teljesség igénye nélkül – Füredi Sándor, Süle Zoltán, Tóth Béla, Tóth
Sándor, Révai János, de itt volt a sikercsapat edzõje, Gunyhó Ferenc is. A vidám hangulatú találkozó elsõ félidejének kezdõrúgását Sipos József végezte el, aki évtizedeken keresztül gyúrta
a BSE labdarúgóit. A második játékrészt az a Farkas János kezdhette el,
aki valaha itt rúgta a bõrt, és jelenleg is
a csapat házatáján tevékenykedik,
mint intézõ. Rég láthattunk ennyi nézõt
a focipályán, megteltek a lelátók szurkolókkal, egykori labdarúgókkal, akik
aztán a 6:6-os döntetlenre végzõdött
meccs után estébe nyúlóan beszélgettek régi közös élményeikrõl.

Tisztelt Lakosok! A sportegyesület 90. évfordulójára készített Bábolna – Mozgásban a város címû könyv a Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatalban ügyfélfogadási idõben átvehetõ.
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Ö NKORMÁNYZATI
Szomorú eseménnyel indult a bábolnai képviselõk soron következõ június 26-ai, csütörtöki döntéshozatala. Dr.
Jankó Miklós körzeti orvostól, önkormányzati képviselõtõl végsõ búcsút véve megemlékezéssel vette kezdetét a
munkaterv szerinti tanácskozás.
Az ünnepi ülés elsõ napirendje után Nyerges Béláné, a helyi választási bizottság elnöke adott tájékoztatást a megüresedett képviselõi hely betöltésérõl, ismertetve a bizottság határozatát, mely szerint Jakusné Udvardi Hedvig jogosult a
képviselõi státusz betöltésére. A megbízatást az érintett esküvel érvényesítette és fogadta el, a megbízólevél átadását
követõ szünetben a jelenlévõ képviselõk gratulációikkal köszönthették az új képviselõt.
Az ülés folytatásában már hét fõvel tanácskozott a bábolnai grémium. Ezúttal is elhangzott a két ülés között történt
eseményekrõl szóló beszámoló, mely zsúfolt program-kavalkádról árulkodott, majd a lejárt idejû határozatokról szóló jelentés, valamint a bizottságok által tárgyalt ügyek pontjában
hangzottak el részletek a várost érintõ fontos témákban. Így
tárgyaltak a képviselõk Miskolczi Julianna sportlövõ szakosztály-alapítási kérésével kapcsolatban, melyre õsszel már
a létesítés körülményeiben felkészülten, kidolgozott feltételrendszer ismeretében újra visszatérnek a döntéshozók. Tájékoztató hangzott el a város földgáz energia beszerzési tenderérõl, melyben a szolgáltatók versenyeztetése is szóba került. Ennek, valamint a végrehajtott több intézményre is szóló energetikai korszerûsítési beruházásnak köszönhetõen
várhatóan jövõre olcsóbb gázszámlákkal és így jelentõs
pénzügyi megtakarítással számolhat a település. A
településfelújítási ügyek egyike az Ady és Csikótelepi útnál
építendõ áteresz megépítése, valamint a régi konyha bontását követõen kialakítandó park elõkészítése, terve került terítékre.
Tájékoztató hangzott el ugyancsak a legutóbbi ülésen tárgyalt patkányirtással kapcsolatban, melyben jövõre a település egésze érintett lesz.
A turisztikai és a kommunikációs fejlõdés lehetõségét
nyújtó androidos mobil applikáció-fejlesztésérõl döntöttek a
képviselõk, melynek révén az okostelefonnal rendelkezõk letöltés után bõvebb információkat kaphatnak a városról.
Az ülés folytatásában a 2014. évi költségvetési rendelet
módosítására került sor, lezárva a május 31-ig terjedõ idõszakot. A technikai jellegû átvezetéseket a képviselõk egyhangúlag megszavazták, a költségvetés fõösszege így 856
millió 339 ezer forintra változott.
Az ünnepi testületi üléshez kapcsolódóan bizottsági tagságról is döntenie kellett a grémiumnak, a napirendi pontban
Jakusné Udvardi Hedvig vállalta a bizottsági tagsággal járó
feladatok ellátását mindkét önkormányzati bizottságban.
Beszámolt tevékenységérõl a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás, a Ritmus Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, ennek kapcsán elhangzott, hogy az intézménytõl
a város vezetése az oktatás területén bõvebb palettát kíván a
beszámolóban.
A Bábolnai Sportegyesület beszámolója részletes pénzügyi és mûködési áttekintést tartalmazott.
A Bábolnai Általános Iskola is részletes tájékoztatóval segítette a döntéshozók munkáját. A témában felmerült probléma a csökkenõ gyermeklétszám, miután az intézménytõl két
nyolcadik osztály búcsúzott, felsõ tagozatba pedig csupán
húszfõs negyedik évfolyam lép.
A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde beszámolóját is egyöntetûen fogadták el a képviselõk, majd áttértek a

HÍRADÓ

2009-2014 közötti idõszakra szóló középtávú informatikai
stratégia aktualizálására.
A városi beruházások témaköre részletes tanácskozást követelt, hiszen ebben a napirendben a gazdálkodást érintõ kiadási tételek is szerepeltek. A város elõjárói foglalkoztak az
új konyha építési folyamatával, mely várhatóan már augusztusra realizálódhat. Arról is döntöttek, hogy az épületet riasztóval látják el, valamint konyhai eszközökkel való felszerelése, a tervezett bútorzat beszerzése is egyhangú támogatást
nyert. Ezek az elhatározások nem jelentenek többletkiadást,
hiszen a költségek tervezetten szerepeltek a büdzsében.
A tekepálya felújítása is hamarosan befejezõdik. A kivitelezõ jelzése alapján a létesítmény felépítését a napokban megkezdik, hiszen a pálya gyártását Németországban már végrehajtották. A sportlétesítmény megújításával a Szabadidõközpont teljes felújítása megvalósul, mely a jövõben is a lakosság javát, kulturált szórakozási és sportolási lehetõségeit szolgálja.
Az Ácsi út bevezetõ szakaszát érintõ, befejezés elõtt álló
beruházás látványos városképi megújulást jelent minden bábolnai számára. A városszépítõ fejlesztéssel járó többletkiadásokról is tárgyaltak a képviselõk, valamint a munkálatokkal kapcsolatban felmerült a gyalogjárda felújítása és a buszvégállomással szembeni épület környezetének megújítása
is. A döntés szerint itt térburkolást végeznek, új lépcsõt építenek, parkosítanak és karbantartják a meglévõ zöld felületeket, felfestik a parkolóhelyeket, és gyalogjárdát alakítanak ki.
A beruházás ezen szakasza (bruttó) 5,8 millió forintba kerül,
melyet ugyancsak tervezetten, a költségvetés terhére ütemeztek. Az Ácsi út rehabilitációját felölelõ beruházásban
egyetlen adóssága marad az önkormányzatnak: a buszvégállomás aszfaltozása és zöld felületeinek megszépítése. A
tervezés folyamatban van, a tervek várhatóan jövõ nyáron
tükrözhetik az elképzelt állapotot.
Az ülés további menetében dr. Szatmári Ákos fogorvos
rendelési idejének bõvítését támogatták.
Jogszabályi elõírás alapján tárgyalt a testület a város 2013.
évi környezeti állapotáról szóló jelentés kapcsán. A tájékoztatót a település honlapján is elérhetik majd az érdeklõdõk.
A tanácskozás folytatásában polgármesteri jutalmazás került terítékre, majd az egyebek napirendi pontban a hamarosan megnyíló, európai uniós finanszírozást feltételezõ KEOP
pályázaton való részvétel szándékát támogatták a képviselõk. A város vezetõinek elhatározása egybeesik a százszázalékos finanszírozású pályázat törekvéseivel. A konstrukció az
önkormányzati intézmények energiatakarékosságát eredményezõ napelemes rendszerek kiépítését teszi lehetõvé.
Zárt ajtók mögött döntött a testület az óvoda vezetõi állás
betöltésével kapcsolatban. Az egyetlen pályázó: Somogyiné
Szabados Marianna pályázatát a grémium megtárgyalta, és
jogszabályi elõírások alapján véleményeztette. Mindkét bizottság állásfoglalása szerint – az eljárások figyelembevételével – érvénytelenítették a kiírt pályázatot, és a helyettesítési
rend szerint augusztus elsejétõl Lipóthné Horák Valéria lesz
az intézmény megbízott vezetõje. A testület új pályázatot ír
ki, melyrõl az önkormányzati választások után felálló grémium dönt majd. Az új intézményvezetõ kinevezése 2015. január elsejétõl szól majd.
Az ülés zárásában lakossági kérelmekkel és a megüresedett orvosi praxis ügyével foglalkoztak a bábolnai képviselõk.
A döntéshozók számára is nyári szünet következik, ebben
a felállásban szeptemberben üléseznek utoljára, hiszen októberben jön az önkormányzati választások ideje.
www.btv.hu
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HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL

Dr. Jankó Miklós háziorvos halálával városunkban felmerült egy komoly probléma, melyet akkor sem kerülhetünk ki, ha tiszteltük és szerettük az elhunytat. Betegsége
végsõ stádiumában, illetve halála után néhány héttel még
nem megoldott a helyettesítés, illetve a praxiseladás kérdése. Összesen közel háromezer páciensrõl van szó – a
két praxist illetõen. Dr. Fatán István immár erején felül biztosítja mindkét háziorvosi ellátást, a betegek egyre türelmetlenebbek a rendelõben, megnõtt a várakozási idõ.
Bábolna Város Önkormányzata legutóbbi képviselõ-testületi ülésén zárt ajtók mögött tárgyalt az ügyrõl, melynek

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
MEGYEI SEGÍTSÉGGEL

A 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban a megyei önkormányzatok kezébe került a területfejlesztés kérdése. Komárom-Esztergom megye a következõ hét évben 38 milliárd
forint területfejlesztési támogatásról dönt, amelynek elõkészületei már elkezdõdtek.
Popovics György, a KEM Önkormányzat elnöke elmondta, elkészült a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési koncepció, melynek társadalmasításán dolgoznak. A megyei elnök hozzátette, összesen 900 projektet gyûjtöttek
össze, ami óriási számnak látszik, mégsem elegendõ. Bizonyos területeken sok, ezeken a részeken jóval több projektet próbálnak megvalósítani, mint amire források állnak rendelkezésre, máshol viszont nem látnak olyan projekteket,
amelyre pályázati pénzt lehetne biztosítani. Ezért szeretnének bizonyos fajta egyensúlyt teremteni a megyében, valamint igyekeznek felgyorsítani a pályázati források elérhetõségét, az összegek „lehívását”. Ezentúl a pályázóknak nem
kell sem Budapestre, sem pedig a régiós központba, Székesfehérvárra utazni, Tatabányán, Esztergomban és Komáromban fogják eldönteni megyénk vezetõi, mire költik el az
ominózus 38 milliárd forintot.
A megyei stratégiai és operatív program alapján az elmúlt
hónapok projektgyûjtésének eredményeképp összeálltak a
projektcsomagok is. Természetesen Bábolna Város Önkormányzata is benyújtotta projektigényeit, melyek településünk fejlõdését szolgálják. Ilyen például egy szabadidõpark
kialakítását szolgáló törekvés, mely a sportcsarnok mögötti
területen valósulhat meg, de pályáznak játszóterek felújítására, parkok, zöldterületek fenntartására, térfigyelõ kamerák bõvítésére, intézmények felújítására, munkahelyteremtésre, járdák, útfelületek felújítására, bérlakások építésére,
buszpályaudvar környékének rendbetételére, és még hoszszan sorolhatnánk azokat a projekteket, melyeket önkormányzatunk megvalósítani tervez az elkövetkezendõ években.
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bábolna Százszorszép Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi állása betöltésére új pályázatot ír ki. A pályázat benyújtási határideje 2014. október 31. A pályázati
kiírással kapcsolatos további információt dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-009-es telefonszámon. A
pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján, illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról, valamint a
www.kozigallas.gov.hu honlapról.
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eredményeképpen kéri a praxis örököseit, haladéktalanul
gondoskodjanak Fatán doktor mellett másik helyettes háziorvosról, majd a praxis eladásáról.
A lakosság számára fontos elmondani, hogy a háziorvosi praxis eladásáról egy évig jogosultak az örökösök
dönteni, ezt követõen a jog átszáll a helyi önkormányzatra. Természetesen az ügy minden résztvevõjének az az érdeke, hogy minél elõbb rendezõdjék a sajnálatos módon
megüresedett háziorvosi hely utódlásának kérdése. Az
önkormányzat minden segítséget megad a probléma mielõbbi megoldása érdekében, már volt is érdeklõdõ a
megüresedett praxis megvásárlására, melyrõl az örökösök dönthetnek.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Megegyezéssel zárult
az IKR Zrt. csõdeljárása

Új fejezet kezdõdik a bábolnai IKR Zrt. életében azzal,
hogy a Tatabányai Törvényszék 2014. március 27-én kelt 2.
Cspk. 11-13-000004/20. sorszámú végzése, a Gyõri Ítélõtábla 2014. június 6–án kelt Cspkf. IV. 25.476/2014/2. számú
végzése alapján 2014. június hó 6. napján jogerõre emelkedett.
Ez azt jelenti, hogy a csõdeljárás befejezõdött, az IKR és
a hitelezõk megállapodása életbe lépett.
Az 1973-ban, az elsõ termelési rendszerként alapított IKR
jövõjét egy együttmûködés határozza meg, amit az IKR
gyökerekbõl kifejlõdött vállalkozások között valósul meg.
Az IKR Együttmûködés a tulajdonviszonyoktól független,
szakmai kooperáció, melynek fõ célja a termelõk minél teljesebb kiszolgálása, a résztvevõ cégek lehetõ leghatékonyabb mûködése mellett.

Az Együttmûködésben résztvevõ cégek:
• IKR Kereskedelmi Zrt.,
vezérigazgató: Szaxon J. Attila.
– Kereskedelemfejlesztés, szaktanácsadás
– Márkafüggetlen gépimport
• IKR Gépkereskedelmi Kft.,
ügyvezetõ igazgató: Bánki Lóránd.
– Massey Ferguson
– Kuhn
– Hagie
– FAO
– Kirchner
– Stetzl gépek forgalmazása
• Pannon Technika Kft.,
ügyvezetõ igazgató: Patkó Lajos.
– Mezõgazdasági gépek speciális szervize
– Autódaruk szervize (Magyarország és Kelet-Európa)
– Erdészeti és mezõgazdasági speciális gépek gyártása
– Márkafüggetlen autószerviz és autósbolt
Az IKR Együttmûködés a Bábolnai Gazdanapokon
(2014.09.10-13) mutatja be teljes kínálatát és szolgáltatásait a termelõknek. Nem marad el a gyakorlati bemutató
sem, az IKR Gépkereskedelmi Kft. bemutatóján a Massey
Ferguson traktorok és a munkagépek, valamint a Hagie
permetezõk munkáját tanulmányozhatják a résztvevõk.
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NYÁRI SZÜNET ELÕTT

Minden év nyarán újságunk egy
hónap pihenõre tér és friss számmal újra majd csak szeptemberben jelentkezünk.
Az elmúlt fél évben sok minden
történt városunkban, életünkben,
melyrõl folyamatosan - és reméljük, megfelelõ részletességgel tájékoztattuk Önöket, olvasókat.
Hosszadalmas lenne felsorolni azt
a sok eseményt, ami ezalatt az
idõszak alatt történt Bábolnán,
ezért jobbnak láttuk, ha megkérdezzük városunk polgármesterét,
dr. Horváth Klárát, hogy õ mit tart fontosnak, mit emelne ki
ezek közül most, július elején.
– Mindent sikerült elérni az elmúlt félévben, amit az
önkormányzat célul tûzött ki?
– Teljesen sohasem lehet elégedett az ember, ez hajtja
elõre – többet és jobbat tenni. Ugyanakkor akár pályázati,
akár saját forrásból, de számtalan beruházást sikerült elindítanunk, illetve megvalósítanunk, amikre büszkék lehetünk. És itt elsõsorban nem az olyan látványosnak számító beruházásokra gondolok, mint egy modern kisbusz beszerzése vagy az új konyha építése, épületek, utak, tekepálya vagy a közterületek felújítása. Fontosabbnak tartom
a kevésbé látványos energiatakarékossági rekonstrukciót,
melynek köszönhetõen jelentõsen sikerült csökkentenünk
intézményeink víz-, áram- és gázfelhasználását. Ez pedig
jelentõs megtakarítást és egyben alapvetõ szemléletvál-

ELKÉSZÜLT A KUTYAFUTTATÓ
Nem tervezett költségtétel volt a város büdzséjében a kutyafuttató létrehozása, de a törvényi kötelezettség folytán elindult ebösszeírás alapján szembetûnõvé vált a helyben tartott négylábúak magas száma, magyarázta dr. Horváth Klára polgármester az új létesítmény június 25-ei átadója alkalmával. Mózer György ötlete, hogy megvalósuljon egy kutyakiképzõ-gyakorlópálya, a ’90-es évek közepén már egyszer valóra vált, akkor a volt szennyvíztároló elõtti terület
egy részét alakították ki e célra. Azóta az idõjárás viszontagságainak kitett pályaelemek sajnos tönkrementek, így az
egyre több gondos gazdinak, ebszeretõ lakosoknak, és
négylábúiknak is fontos mérföldkõ a Tessedik utca végében
felépített új kutyafuttató. Az önkormányzat felkarolta az ötletgazda indítványát, és idén márciusban a képviselõ-testület támogató nyilatkozatát tette a kutyafuttató kialakításának
ötletére, melyre mintegy egymillió kétszázezer forintot biztosított.
A megvalósult projektet illõképpen egy bemutatóval adták át a nagyközönségnek. A bemutatót pályára állító komáromi Dogland kutyaiskola vezetõje, Szabó István elmondta: a kutyáknak az alapparancsok megtanulása 4-5
hónapig tart, a foglalkozásokat az eb 3-4 hónapos korától
lehet elkezdeni.
- Kedvenceinknek a komolyabb utasítások megtanulásához érettebbé kell válniuk, a folyamatos tréningezést mindig az eb és gazdája szükségleteit szem elõtt tartva kell
folytatni - magyarázta a komáromi kutyaiskola képviselõje.
Mint megtudhattuk, a modern ebkiképzés a pozitív megerõ-
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tást jelent, a csökkenõ kiadások pedig nagyobb mozgásteret teremtenek a város számára.
– A nyár a szabadság, a pihenés ideje. Lesz módja kipihenni az elmúlt 6 hónap munkáját?
– Való igaz, mozgalmas féléven vagyunk túl és a képviselõtestület legközelebb szeptember 25-én tartja következõ testületi ülését, de az élet addig sem áll meg. A napi
ügyek mellett a konyhaépítés beruházása, vagy például a
régi temetõ melletti terület rekonstrukciója is folytatódik,
de emellett lesz módom egy kis pihenésre is a családommal, hiszen a regenerálódás is nélkülözhetetlen. Ritkán tudok a lányaimmal huzamosabb ideig együtt lenni, erre
most szerencsére lesz alkalmunk.
– Valamikor õsszel önkormányzati választások is
lesznek, így idén immár harmadszor járulhatunk az urnákhoz. Biztos sokakat érdekel, tervezi-e a folytatást?
– Négy évvel ezelõtt egy változásokkal teli idõszakban
tiszteltek meg bizalmukkal és szavazatukkal a bábolnaiak,
nekik köszönhetõen folytathattam munkámat. Ez a bizalom kötelez, melyet alázattal, sok munkával, a lehetõ legjobb tudásom szerint próbáltam meghálálni. Négy évvel
ezelõtt ugyanakkor folyamatos, olykor nemtelen támadások közepette vállaltam az indulást. Ezek a hangok és
nem utolsósorban a vádak aztán egyik napról a másikra
eltûntek. Ha akkor vállaltam az indulást, most miért ne tenném? Munkámat felelõsséggel, minden bábolnai lakos érdekében végeztem eddig is, feladatok, kihívások pedig
állnak még elõttünk, melyekre készen állok.
Most azonban szeretnék nyugodt, pihenéssel, kikapcsolódással teli nyarat kívánni minden bábolnai lakosnak,
hogy aztán újult erõvel térhessen vissza mindenki a hétköznapok néha monoton, kicsit szürkébb világába.
sítõ pszichológiára épül, magyarán szólva jobban élvezi
legjobb barátunk, mind jómagunk az eltöltött idõt. A több simogatás, jutalomfalat, jutalomjáték a közös tanulási folyamat során célravezetõbb, mint a kényszerítõ eszközök
használata.
Az új kutyafuttatóval a város lakossága többféleképpen is
gazdagodott. Egyrészt az ebtulajdonosok régi-új álma valósult meg, miszerint szükség van városunkban egy olyan
helyre, ahol kedvencüket biztonságosan szabadon engedhetik, és nem csak pórázon sétálhatnak velük a szabadban.
A lakosság pedig láthatja, hogy a felelõs kutyatartás miben
is áll, hogy igenis kedvencünk azzá válik, amivé neveljük,
és ne becsüljük alá ebünkkel töltött közös idõ csodálatos
perceit sem, amely során a törõdést farokcsóválással, egykét játékos vakkantással hálálja meg.
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IGAZGATÁSI SZÜNET A HIVATALBAN

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban
a képviselõ-testület 77/2014. (VI.26.) számú határozata alapján

2014. július 28. és augusztus 1. között igazgatási szünet
került elrendelésre.
Ezen idõszak alatt csak sürgõs, halaszthatatlan ügyek
intézésére kerül sor.
Ügyeleti telefonszám: 30/43-43-484.
Bábolna Város Önkormányzata

NYÁRI SZÜNET AZ ÓVODÁBAN
A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
nyári szünete: 2014. augusztus 4-én kezdõdik
és augusztus 22-ig tart.
Bábolna Város Önkormányzata

A FÕZÕKONYHA NYÁRI NYITVA TARTÁSA:
A jelenlegi fõzõkonyha 2014. július 21-e után bezár,
az új fõzõkonyha
2014. augusztus 25-tõl kezdi meg mûködését.
Bábolna Város Önkormányzata

HÍRLEVÉL
2014. május 1-jétõl az Északdunántúli Vízmû Zrt. látja el
Bábolna község szennyvíz közmûvének üzemeltetését is. A
Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. ezen idõpontig
végzett teljesítésrõl állít ki végszámlát a szennyvízelvezetési díjról.
Az Ön elõzõ 365 napos átlagfogyasztása alapján becsült vízmérõállás szerint történik a számlázás megosztása a szolgáltatók között. Társaságunk a
következõ számlájában már szerepeltetni fogja a szennyvízelvezetési díjat,
változatlan egységárral.
A fogyasztókkal kapcsolatot tartó munkatársaink a Vízmû által rendszeresített fényképes, sorszámmal ellátott, a személyazonosító igazolvánnyal együtt
érvényes kitûzõvel rendelkeznek.
Készséggel állunk rendelkezésre telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Központi Telefonos Ügyfélszolgálat
06-40-555-222; külföldrõl 06-34-516-000
Hétfõ: 7-19. Kedd, szerda, csütörtök: 8-15. Péntek: 8-14
Kisbér, Vásártér
Hétfõ, szerda, péntek: szünnap. Kedd: 8-15. Csütörtök: 7-19
A hibabejelentés fogadása diszpécserszolgálatunknál történik az ingyenesen hívható 06-80/426-426-os telefonszámon, ahol munkatársaink éjjel-nappal várják bejelentéseiket. Társaságunkról bõvebben a www.edv.hu honlapon
tájékozódhat.
Az Önök szolgáltatója:
Északdunántúli Vízmû Zrt.
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Komárom-Esztergom Megyei
Rendõr-fõkapitányság
2800 Tatabánya, Komáromi út 2.
tel.: 06-30/298-67-94
sajto.komarommrfk@komarom.police.hu

KÖZÖSEN A BÛNÜLDÖZÉS
ÉS BÛNMEGELÕZÉS
ÉRDEKÉBEN
Fõként errõl szól a KomáromEsztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság és az Országos Magyar Vadászkamara Komárom-Esztergom
megyei Területi Szervezete között
kötött együttmûködési megállapodás.
A vadászkamara részérõl Lukáts
Péter elnök, a rendõrség részérõl
pedig Farkas Gábor r. ezredes, fõkapitány látta el kézjegyével a két
szervezet közötti együttmûködési
megállapodást. A Komárom-Esztergom megyei vadászok érdekvédelmi szervezete és a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság célja, hogy a megyei vadászterületeken ne történjen bûncselekmény, a vadállományt ne ritkíthassák orvvadászok, ha pedig valaki
mégis illegálisan kilõ egy vadat,
személye ismertté váljon és a hatóság büntetõeljárást indítson vele
szemben.
Komárom-Esztergom megyében
a megyei vadászterülettel rendelkezõ települések körzeti megbízottai
napi kapcsolatot tartanak fenn a helyi vadászokkal és erdészekkel,
gyakran együtt teljesítenek szolgálatot, melyre mindkét fél részérõl
igény mutatkozik a jövõben is. Az
orvvadászatok kiszûrése érdekében a vadászkamara megküldi a
rendõrségnek a társaságok vadászat idõpontjait, így a rendõrök tudni fogják, hogy a puskalövéseket
vadászok adhatták-e le, vagy bûncselekmény elkövetõjével szemben
kell intézkedniük.
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A GYÓGYSZERÉSZET ÜNNEPE

Bemutatkozott a bábolnai gyógyszerész-dinasztia az Országos Patika Nap helyi megnyitóján
Az idei esztendõben Bábolnán tartották a XI. Országos Patika Nap Komárom-Esztergom megyei megnyitóját. A nyílt napot egységesen mindig június elsõ szerdáján rendezik meg hazánk valamennyi patikájában a
gyógyszerészhivatásra koncentrálva.
A június 4-ei ünnepség alkalmára a nemrégiben megújult
Mária Gyógyszertárba várták a kamara megyei elnökét és a
megyei önkormányzat küldötteit is.
Lõrikné dr. Nemes Mária, személyi jogos gyógyszerész, a
patika vezetõje kivételes helyzetben van azáltal, hogy mindkét fia hivatásának választotta a családi örökséget és tudást, mindkettõjükbõl gyógyszerész vált. A fiatalos lendület
a bábolnai családi gyógyszertár mûködését is meghatározza. Az ünnepségen dr. Lõrik Lambert az Országos Patika
Nap jelentõségérõl beszélt, testvére, Marcell az egészség
védelmérõl, a prevencióról és a helyes életmódról tartott rövid elõadást. Popovics György megyegyûlési elnök személyes érintettsége okán szólalt fel a rosszul rögzült, egészségkárosító szokások, így például a dohányzás témakörében.
Dr. Kissné dr. Cseke Margit Ilona, a megyei gyógyszerész
kamara elnöke abban látja a patika nap jelentõségét, hogy

az érdeklõdõk betekintést nyerhetnek a patika boszorkánykonyhájába: hogyan készülnek a pirulák, kenõcsök, kúpok
és ugyanakkor népegészségügyi törekvés az ismeretterjesztõ tájékoztatás. A patika nap egészségvédelmi programját ingyenes vérnyomás és testösszetétel méréssel egészítették ki.

ÚT A MUNKÁBA

A megváltozott munkaképességû, hátrányos helyzetû emberek
munkaerõpiaci helyzetét igyekszik segíteni a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., melynek képviselete június 18-án kereste fel a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központot. Az érdi központtal mûködõ társaság Szegeden, Kecskeméten, megyénkben pedig Tatán nyitott irodát. Programját európai uniós forrással valósítja meg.
Az egészségkárosodás miatt megváltozott munkaképességûként elhelyezkedni vágyó emberek helyzete
nem könnyû, legfõképpen, ha három
évnél régebben nem álltak alkalmazásban, magyarázta Szita-Kovács Tímea, a cég foglalkozási tanácsadója.
- A friss álláskeresõk általában könynyebben találnak képességeiknek
megfelelõ munkahelyet, ebben segít a
közhasznú társaság, mely amellett,
hogy kapcsolatot tart a munkaadó cégekkel, az álláskeresõk számára jogi
és egészségügyi kérdésekben is rendelkezésre áll. Az ügyfeleket azzal segítjük, hogy felmérjük képességeit.

Természetesen, a magasabban kvalifikált emberek könnyebben jutnak munkához, de véleményem szerint az alacsonyabban iskolázottak számára is
lehet megfelelõ munkát találni. A toborzás mellett legfontosabb feladatunk a foglalkoztatást elõsegítõ cégekkel való kapcsolattartás. Szerencsére
a cégek egyre nyitottabbak, egyre inkább felismerik a lehetõséget a megváltozott munkaképességû emberekben – magyarázta a foglalkozási tanácsadó, aki úgy véli, amennyiben a
munkaerõ képességei a feladathoz illeszthetõek, akkor a foglalkoztató sem
bánja meg, hogy megváltozott munka-

VÉRSZEGÉNY VÉRADÁS

Sok a beteg ember, sokak szorulnak mások segítségére.
Ezért szervezi meg idõszakról idõszakra Morovicz
Józsefné, a Vöröskereszt bábolnai titkára a hagyományosan visszatérõ véradás alkalmait. Legutóbb június 12-én, a
kisiskola tornatermébe várta mindazokat az együttérzõ, segítõkész embereket, akik átérzik a véradás jelentõségét, és
szívesen áldozzák fel magukat mások életének védelmében egyetlen tûszúrás erejéig. A helyi vöröskeresztes titkár
elmondta, a mostani váradó alkalom igen vérszegényre sikerült, hiszen a 36 megjelent véradóból tizenketten nem

képességû embert alkalmaz. Hatalmas
érdek, hogy olcsóbb, gazdaságosabb
a foglalkoztatásuk, de a társadalmi felelõsségvállalás is egyre inkább hangsúlyos a cégek életében.
A közhasznú társaság az elmúlt idõszakban kezdte meg a szakmai kapcsolatok kiépítését megyénkben, Bábolnára legfõképpen a toborzás szándékával érkezett. A térségben
Nagyigmándon és helyben is akadnak
nagy számban betölthetõ álláshelyek,
így elsõsorban ide koncentrálnák a
megváltozott munkaképességûek által
biztosítható erõforrást.
A témában érdeklõdni
a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központban:
Bábolna, Zrínyi M. u. 15.
tel.: 34-368-467
e-mail: csaladsegito@babolna.hu,
vagy a szervezet tatai irodájában:
2890 Tata, Agostyáni u. 31.
e-mail: infotata@napra-forgo.hu
tel.: 0634/880-550

tudtak használható mintát adni, õket egyértelmûen kiszûrték, így nem lehettek a sikeres véradók közt.
Morovicz Józsefné azt is kihangsúlyozta, tizenhét éves
önkéntes vöröskeresztes pályafutása alatt még sosem volt
olyan véradó alkalom, ahol ilyen magas létszámú véradót
kellett elutasítani, jobbára alultápláltság, vérszegénység miatt.
Mindenesetre nagyon hálásak mindenkinek, aki a véradáson megjelent, hiszen egyre kevesebben vállalják az
életmentõ tûszúrást, melyre november 6-án ismét alkalma
nyílhat bárkinek, aki segíteni szeretne embertársain.
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VAKÁCIÓ KEZDETÉN - EGY HÉT TÁBOR HELYBEN
Idén sem maradt el a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
családsegítõ szolgálata és a Bábolnai Általános Iskola pedagógusai által közösen szervezett nyári tábor, melyben ezúttal 24 alsó tagozatos nebuló töltötte hasznosan a szabadidejét.
A tábor június 23-án, hétfõn vette kezdetét a családsegítõ udvarán. A nap során szellemi és ügyességi játékokkal
szórakoztatták a gyerekeket az alapszolgáltatási központ
munkatársai, délben pedig paprikás krumplit ebédeltek,
ami az Idõsek Klubja udvarán fõtt puhára bográcsban.
Izgalmas programokat tartogatott a keddi bakonybéli kirándulás, amikor a Pannon Csillagda csillagászati kiállítását
látogatta meg a táborozó társaság. Itt a planetáriumot tárlatvezetõ segítségével járhatták be a gyerkõcök, az épület
kupolájában pedig egy hatalmas távcsõvel kémlelhették az
eget. A csillagászati élményeket követõen a Bakonybél környéki erdõségbe vezetett útjuk. Közel három órás kisvonatozás várt a gyerekekre, melybe még egy trófeatárlat-látogatás is belefért.
Szerdától a hét további részében az általános iskola pedagógusai gondoskodtak programokról a táborozó gyerekek számára. Kézmûves foglalkozásokkal, szellemi vetélke-

dõvel, kötetlen játékkal és a sportcsarnok adta lehetõségeket kihasználva játékos sportversenyekkel múlatták az idõt.
A tábor utolsó napjára, péntekre egy ígéretes gyõri kirándulást is beiktattak a programba. Ekkor a Mobilis Interkatív Kiállítási Központot, a felfedezések házát keresték fel.

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
1956. szeptember elsején, Széles
Andor osztályfõnök vezetésével 29 fõ
elsõ osztályos tanuló lépte át a Bábolnai Általános Iskola kapuit. A 11 lány

és 18 fiú hamar összetartó osztályközösséggé vált. Vidám hangulatú nyolc
évet töltöttek az iskolapadban. A szeretett Bálintné Erzsi nénin kívül Tóth

Buza István, Nagy István, Varga Imre, Rózsahegyi Tamás, Németh Mária, Prekler
Sándor, Bujáki Ferenc, Székely András, Fónárd Julianna, Takács Magdolna, Skuba
Erzsébet, Tánczos Eta, Francsics Sándorné, Tóth Jánosné, Molnár Ilona.

Jánosné és Francsics igazgató úr is tanította õket, de legjobban osztályfõnökükhöz ragaszkodtak.
Idén ballagásuk 50. évfordulója alkalmából újra összegyûltek, hogy felidézzék kedves emlékeiket. Sajnos 11
osztálytársuk már nincs közöttünk, négyen pedig betegség miatt nem tudtak
eljönni a találkozóra, így végül 14-en
gyûltek össze a Bábolnai Általános Iskola régi épületében, egykori osztálytermükben. Egy kellemes hangulatú
„osztályfõnöki óra” után – ahol a jelenlévõk elmesélték, mi minden történt
velük ötven év alatt – megtekintették a
Helytörténeti Gyûjtemény kiállítását,
majd a temetõbe mentek, hogy elhunyt osztálytársaikra mécsesekkel és
egy-egy szál virággal emlékezzenek.
Ezután már várta õket a finom vacsora és a kötetlen beszélgetés. A
résztvevõk nagyon jól érezték magukat, és megbeszélték, hogy újabb találkozót is tartanak majd. Ebben még a
távolság sem lehet akadály, mivel a régi osztály tagjai közül 12-en városunkban, a többiek a közelben, illetve a fõvárosban élnek.
Kiss Fruzsina

Hirdessen a Bábolnai Fórumban

1 oldal: br. 10.000,- Ft, 1/2 oldal: br. 6.000,- Ft, 1/4 oldal: br. 3.000,- Ft, 1/8 oldal: br. 1.600,- Ft
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SZENT IVÁN-ÉJI GYÖK BULI
Mint minden évben, idén is az esztendõ legrövidebb
éjszakájához kapcsolódóan, ahhoz legközelebb esõ
szombaton, június 21-én rendezte meg a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a Városi Könyvtárral karöltve Szent Iván napi – éji programját.
Az idei alkalommal mintegy hódolva a napsütésnek, a
programok egy sportos bemelegítéssel kezdõdtek a BSE
edzõpályáján. Második alkalommal játszottak a fiatalok egy
régi, a középkori idõkre eredeztethetõ játékot, a métát. A
helyi és a hidaskürti testvértelepülés ifjúsági önkormányzata tagjai vegyes csapatokat alkotva mérték össze ügyességüket ebben a baseballra és krikettre emlékeztetõ játékban.
A jó hangulatú mérkõzésen kiegyenlített küzdelem folyt, az
igazi gyõztesek pedig maguk a résztvevõk voltak, hiszen az
egészséges testmozgáson túl az idõjárás kegyeit is élvezték. A kétórás testgyakorlás után senki sem mondott nemet
egy ötötsfogatbeli ebédre.
A Szent Iván-éj délutáni programja 14 órakor kezdõdött:
a ma már hagyományosnak mondható pókerverseny nyol-

cadik éve örvend nagy népszerûségnek az ifjúság körében.
A „mozgalmat” népszerûsítõ Korda Györggyel és Balázs
Klárival is rendszeresen együtt dolgozó két „kártya-dealer”
- azaz osztó - három asztalnál irányította a játékot, majd a
döntõ résztvevõi egyenes kieséses rendszerben vívtak csatát a végsõ gyõzelemért.
Szentandrásiné Borbély Anita, aki kaszinó teremfõnökként dolgozik, elmondta, hogy a póker mindenképp a sportok közé sorolandó, és hangsúlyozta a kártyajáték során
hasznosítható tudások és készségek fejlesztését, úgy mint
matematika, kombinatorika, vagy éppen a versenyszellem.
Idén a megmérettetés legfiatalabb résztvevõje, Soós Gábor nyerte el az elsõ helyezettnek járó kupát.
Gábor maga is meglepõdött gyõzelmén, hiszen, aktívan
csak a GYÖK rendezvényeken kamatoztatja pókertudását.
A pókerbajnokság közben az érdeklõdõk a moziteremben
konzolgépen játszhatták le a labdarúgó világbajnokság aktuális mérkõzéseit.
Míg a fiatalok a virtuális világban lubickolva ontották a gólokat, a nagyteremben megszólalt a hip-hop zene: kevesen
tudják, hogy bábolnai kötõdésû az Afro-soul Soundsystem,
akinek egyik lemezlovasa már a ‘90-es években kiérdemelte a „hip-hop Sebõ” becenevet, pörgette az idén harminc-

éves hazai rap-élet legsikeresebb felvételeit, mintegy elõvezetve az est sztársági allûrökkel egyáltalán nem rendelkezõ
kortárs-költõit.
Slam? Hallottak már róla a kedves olvasók? Nehéz egy
szóval leírni, mi is rejlik e kifejezés mögött. Röviden talán
azt mondhatnánk, egy olyan költészeti forma, amely a mai
kor gyerekének, ifjúságának nyelvezetén formálja mondanivalóját. Ez a költészeti és egyben elõadási forma már 8 éve
létezik Magyarországon, és mára rendkívül népszerûvé vált
nem csak a fiatalok körében. Gondolták volna, hogy a havonta egyszer megrendezésre kerülõ slam-esteken 300500 fõ jön össze, hogy megnézzenek 30-40, költeményeiket elõadó írópalántát? A slammerek mûveiket és elõadásmódjukat versenyben tesztelik, ahol a közönség soraiból
választott bírók pontszámok alapján döntik el, hogy ki az
este legjobbja. E slam-közösség néhány legismertebb képviselõjét köszönthettük városunkban, név szerint Mavrák
Katát azaz Hugee-t, Gábor Tamást alias Indiana-t, valamint
Völcsey Kristófot és Bárány Bencét. Az õ másfél órás, javarészt vicces, mindenképp szórakoztató, néhány esetben
szókimondó eszme-, rím-futtatásaikat elõzte meg a bábolnai tollforgatók által jegyzett néhány saját szerzemény felolvasása. Gyécsek Dániel, és Sebestyén Szabolcs mellett pedig még egy ifjú csatlakozott a bemelegítõ körhöz, Varga
Zoli, aki egyébként az elsõ gyõri slam-versenyt is megnyerte.
A kulturális szódömping után természetesen nem maradhatott el a szokásos tûzgyújtás és ugrás sem, az eseményt
lezáró diszkón pedig Pábli Zsolt pörgette a talpalávalót.
Sebestyén Szabolcs
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Bábolna,
2014.
szeptember
12–13.
Szeptember 12. (péntek)
16.00

Bábolnai Általános Iskola mûvészeti terme
BÁBOLNAI TÁRLAT. Bábolnai Alkotók kiállításának
megnyitója. A kiállítás a megnyitót követõen
és szept. 13-án (szombaton) 10–17 óráig látogatható

17.00
17.05–17.20
17.20–18.00
18.15–19.00
20.00–21.30
22.20

Rendezvénysátor
A XVI. Kukorica Fesztivál megnyitása:
dr. Horváth Klára polgármester
VADVIRÁG Együttes mûsora – Bábolnai Idõsek Klubja
CSEPEREDÕK Néptánccsoport elõadása – Bábolna
Kísér a Rojtos Együttes
SZABÓ ÁDÁM harmonikamûvész produkciója
APOSTOL együttes koncertje
RÁZD MEG JÓL! - NOSZTALGIA DISCO

„Csináld magad!” – Kézmûves sátor
(Kávéházzal szemben, füves terület)
17.00–20.00 KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
kicsiknek – nagyoknak,
arcfestés, csillámtetoválás – bábolnai óvónõk
és a Szabó család közremûködésével
Rendezvénysátor melletti terület
17.00 órától JÁTSZÓPARK, VÁSÁR
19.00 órától a BÁBOLNAI KYOKUSHIN KARATE KLUB bemutatója,
Máté Róbert, 4 DAN-os mester vezetésével
19.30 órától LÁNGOLÓ LEGUÁNOK – tûzzsonglõr show
21.45
TÛZIJÁTÉK
Kereskedõ udvar
A KUKORICA GASZTRONÓMIÁJA: kukoricás ételek, kukorica sör
kóstolója és vására a GUSTAIOLO Étteremben

2014. augusztus 22-27.
Bábolnai Általános Iskola
mûvészeti terme
Bábolna Város Önkormányzata
szervezésében a hét folyamán
festõmûvészek készítenek
alkotásokat, akik „munka” közben
meglátogathatók.
Információ:
Helyes Jenõ festõmûvész - 20/256-0005
Török Sándor- 20/430-0703
10
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Szeptember 13. (szombat)
Bábolnai Általános Iskola mûvészeti terme
10.00–17.00 BÁBOLNAI TÁRLAT - Bábolnai Alkotók kiállítása
10.00 órától

15.00–16.30
17.00
10.00 órától
11.00–19.00
14.00–18.00

16.00–16.30
16.40–17.40
17.50–18.30
18.30–18.50
18.50–19.20
19.20–19.40
20.00–21.00
21.15

Bábolnai Általános Iskola udvara
ÍJÁSZAT, fegyverek megismertetése a BIBE-vel
(Bábolnai Íjászok Baráti Egylete)
Sportcsarnok mögötti terület
KÖZÖS EDZÉS HELYI FIATALOKKAL „Egy kicsi
mozgás mindenkinek kell!” - Próbálja ki Ön is!
Autó- , repülõ- , helikopter MODELL BEMUTATÓ
Rendezvénysátor melletti terület
JÁTSZÓPARK, VÁSÁR
„MEGY A ZSUZSIVONAT…”
Ingyenes városnézõ kisvonat indul óránként.
A diósdi TÖRTÉNELMI BAJVÍVÓ EGYESÜLET programja.
14.00 és 16.00 órakor bemutatók, melyek után lehetõség
lesz kipróbálni a fegyvereket és középkori játékokat
Rendezvénysátor
TIAMO Modern Tánccsoport – Bábolna
RITMUS Koncert Fúvószenekar – Ács-Bábolna
NÓTÁR MARY mûsora
MARINA TÁNCSTÚDIÓ produkciója - Gyõr
TOMBOLA sorsolás
MARINA TÁNCSTÚDIÓ produkciója - Gyõr
MC. HAVER ÉS A TEKNÕ mûsora
KELL EGY JÓ NAGY BULI! Zene: Electron Band

Borsátor (Kávéházzal szemben, füves terület)
BORKÓSTOLÁS a Bábolnai Borbarátok Egyesülete
szervezésében
18.00–22.00 A JÓ BORBAN BENNE VAN A NÓTA.
Mulassanak a VIDÁM FIÚK-kal!
16.00 órától

Kereskedõ udvar
A KUKORICA GASZTRONÓMIÁJA: kukoricás ételek, kukorica sör
kóstolója és vására a GUSTAIOLO Étteremben
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Bábolna Város Önkormányzata
és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
szeretettel várja a természetet és zenét kedvelõket

2014. augusztus 19-één 20 órától
a Bábolnai Arborétumba.
A látogatók esti séta közben, az arborétum területén
több helyszínen hallgathatnak zenét. A meghívott zenészek
klasszikus és modern mûfajú, valamint népzenei dallamokkal,
szórakoztatják a közönséget az est folyamán.

A belépés díjtalan!

A programot a Vértesi Erdõ Zrt. Támogatja.

BÁBOLNAI FÓRUM

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
,,Félig ünnep, félig megemlékezés”
2010 óta minden évben június 4-én emlékeznek meg az
1920-as trianoni békeszerzõdés aláírásáról, mely nagy fájdalmakat és sok szomorúságot okozott a magyar nép életében.
Városunkban a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete a
Ménesudvar elõkertjében található emlékmûnél tartotta megemlékezését. Az idén 25 éves szervezet fõ célja, hogy az itteni és a határon túli magyarok kapcsolatát
ápolja, építse, és erõsítse.
Az összetartozás emlékmûvénél a Cseperedõk Néptánccsoport tagjai népdallal fejezték ki az
országhatáron kívül rekedt ma-

2014. július
gyarok fájdalmát, majd az Anonim Drámacsoport fiataljai
egy-egy verssel idézték fel az I. világháború eseményeit,
amelyek a tragikus döntés meghozatalához vezettek. Ezután Faragó István, a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezetének elnöke mondott beszédet.
Faragóné dr. Novadovszky Nóra szerint az elszakadt
nemzetrészeken élõkben megmaradt az az erõ, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudják
õrizni magyarságukat. A határon
belül élõ és a külhoni magyarok
összetartozását és hazaszeretetét erõsíti ez az ünnep, mert mindenki ezer szállal kötõdik ahhoz
a földhöz, ahol megszületett.
A rendezvény végén a jelenlévõk elhelyezték virágaikat, koszorúikat az emlékmûnél.
Kiss Fruzsina

ZENE SZÁRNYÁN – KONCERT A FILAGÓRIÁBAN

Június 6-án ismét felcsendült a zeneszó a városunk központjában
található filagóriában. Ez alkalommal Kurdi Gábor dudás és vendége, Zsikó Zsuzsanna népdalénekes produkcióját tekintették, illetve
hallgatták meg az érdeklõdõk, akik a fûben ülve igazi családias hangulatban élvezhették a dudaszót.
Kurdi Gábor, a Fölszállott a páva televíziós népzenei és néptánc tehetségkutató verseny különdíjasa szerint a duda egyre kedveltebb
hangszer már a fiatalok körében is.
- Az õsi zeneszerszám hangját vagy nagyon szeretik, vagy elviselhetetlennek tartják. A duda több hangszert is magában foglal, sípjaival szinte egy egész zenekart kitesz. A dudanóták mellett olyan dalok is akadnak szép számban, amelyek énekelhetõek e hangos
hangszer mellett – magyarázta az elõadó.
A középkorban “angyalok muzsikájának” nevezett dudaszó a tehetségkutató közönségének és zsûrijének elnyerte a tetszését, a mûsor történetében kuriózumnak számító hangszer remek hangulatot teremtett, amelyet kicsik és nagyok is örömmel hallgattak.
K. F.

HIDASKÜRTI RANDEVÚ
Hidaskütre látogattak városunk nyugdíjasai június 19-én.
Immár évtizedes hagyomány, hogy hol a felvidéki község
nyugdíjas klubjának tagjai jönnek Bábolnára barátaikhoz,
hol pedig a mieink utaznak testvértelepülésünkre, hogy egy
élményekben gazdag kiránduláson fûzzék még szorosabbra a két település közti jó barátságot. Az idõk folyamán személyes kapcsolatok is kialakultak. Telefonon, levélben,
interneten tartják egymással a kapcsolatot a hétköznapokban, amikor viszont évente egyszer elérkezik a viszontlátás
pillanata, a beszélgetéseknek se vége, se hossza.
A hidaskürti nyugdíjasok a helyi kultúrházban fogadták
bábolnai barátaikat, majd reggelit követõen közösen utaztak a közelben lévõ járási székhelyre, Galántára. Az egész
napos programban a hidaskürti és bábolnai szépkorúak végigjárhatták Galánta és környéke nevezetességeit. Megtekintették a reneszánsz kastélyt, a felújítás alatt álló neogótikus kastélyparkot, és megnézték a Vág folyó hatalmas víztározóját is. A fáradalmakat Hidaskürt újonnan épített erdõparkjában gulyás-partival pihenték ki, majd a mûvelõdési
házban „Pesti nyár” címmel színházi elõadást tekintettek
meg. A nap végén kötetlen beszélgetéssel búcsúztak egymástól a testvértelepülés nyugdíjasai a jövõ évi viszontlátás
reményében.
Takács Zsuzsanna hidaskürti polgármester elmondása
szerint Bábolna és Hidaskürt települési kapcsolatáért sokat

tesznek a szépkorúak, de nagy örömére egyre több korosztály megtalálja az együttmûködésben rejlõ lehetõségeket.
Ez alkalommal városunk polgármestere, dr. Horváth Klára is elkísérte a nyugdíjas kiránduló csapatot Hidaskürtre,
aki lapunk számára elmondta: legrégebbre visszanyúló
testvérkapcsolat fûzi össze a két települést.
– Itt nincsenek nyelvi korlátok, történelmünk és kultúránk
is közös, valamint a távolság is könnyen leküzdhetõ, ezért
az idõs lakosok között rendkívül jól mûködik ez a kapcsolat. Ráadásul minden alkalommal kreatívan készülnek a találkozásra, közös programjaikat is õk maguk találják ki, ami
igazán remek dolog - magyarázta a testvértelepülési kapcsolatokat mélyen tisztelõ városvezetõ.
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A VÉGZÕSÖKNEK UTOLJÁRA SZÓLT A CSENGÕ

A hagyományos, vidám hangulatú, mulattató
bolondballagás elõzte meg az ünnepélyes ballagási ceremóniát június 13-án. Ekkor a végzõsök parádézva búcsúztak iskolájuktól, majd a
várostól, az estében pedig a Bábolnai Általános
Iskola tantestületétõl a megható pillanatokat
okozó szerenád alkalmával. Az este bankettel
zárult.
A bolondballagás másnapján
ünnepi díszbe öltözött az általános iskola. A végzõs diákság nagy
izgalommal ült
utoljára a nyolc
éven át koptatott
padokba, virágtól
illatos teremben
hallgatták pedagógusaik útra bocsátó jókívánságait. Eljött ugyanis a ballagás ideje, a nyolcadikosok búcsúja.
Az ünnepségen felcsendültek a boldog ifjúság ballagó
dalai. A diákok tarisznyával az oldalukon sétáltak végig az

intézmény udvarán, ahol versek és köszöntõk után jelképesen egymástól és az alsóbb évfolyamos iskolatársaktól is
búcsút vettek.
Az elmúlt nyolc évben kimagaslóan teljesítõ tanulók évrõl
évre jutalomban részesülnek, az idén elsõ ízben részesült
öt diák az elismerésben. Számukra dr. Horváth Klára polgármester adta át a Kiváló Diák kitüntetõ címet, melynek
büszke tulajdonosa lehetett kimagasló tanulmányi eredményei okán: Kéri Virág, Bozori Bianka, Kelemen Kitti, Rózsahegyi Franciska és Bognár Lilla.
A tantestület ajánlása
alapján a kitüntetõ címek mellett négy tantestületi dicséretet is kiosztottak Soós Gábor, Balázs Márk, Sáfár Bence
és Németh Kitti részére.
Ezen túlmenõen tizenöt
jutalomkönyvet adhattak
át a sport és a mûvészetek területén nyújtott kimagasló munkáért.
Peresztegi Gáborné igazgató két kiváló osztálytól
búcsúzott. Elmondása alapján az idei továbbtanulási
mutatók is felülmúlják a tavalyi átlagot, a diákok
ugyanis rangosabb iskolákban folytatják tanulmányaikat – 13-an gimnáziumban, 15-es szakközépiskolában tanulnak tovább, a szakiskolába készülõk száma
ezúttal alacsonyabb.
Peresztegi Gáborné igazgató bizakodón összegezte: a tanulók megállják a helyüket.
Az intézményvezetõ a jövõben is áldozatos hozzáállásra, kitartásra buzdította a végzõsöket, és megköszönte a
szülõk együttmûködõ munkáját, mellyel gyermeküket támogatták életük fontos szakaszában.

ELÉRKEZETT A VÁRVA-VÁRT VAKÁCIÓ IDEJE
Két osztálytól búcsúzott a Bábolnai Általános Iskola a ballagás idõszakában, majd egy héttel késõbb a
tanévzáró ünnepség ideje is elérkezett június 18-án. A diákok ebben a
tanévben utoljára öltötték fel az ünneplõt, mely legtöbbjüknek valószínûleg önmagában is nagy öröm. Az
ünnepség a hagyományokhoz illõen
vakációt üdvözítõ verssel kezdõdött,
majd az igazgató, Peresztegi
Gáborné beszélt a nyár örömeivel
kacsingató diáksághoz. Az ünnepi
gondolatok és a jutalomkönyvek átadása után hangosan harsogta fel a
diákság a bûvös szót: kezdõdjék a
Vakáció!
A várva várt nyári szünet azonban
nem csupán élményeket tartogat. Ezt
hangsúlyozta Peresztegi Gáborné
igazgató is köszöntõjében, aki a gondtalan pihenés mellett az olvasás és a
sport fontosságát is kiemelte, és felhív12 www.btv.hu

ta tanulói figyelmét a szabadság idején
leselkedõ veszélyekre is.
Az iskolai ünnepség záróakkordja
minden alkalommal a tanulmányi versenyeken elért eredmények, sikerek
jutalmazása, a tanév kapcsán az igazgató idén is elégedetten beszélt. Véleménye szerint a tanulók évrõl évre felülmúlják tanulmányi versenyeredményeiket.
– A pedagógusok közül szinte mindenki szerepeltetett tanulót megyei, illetve országos tanulmányi versenyben, melyet második osztálytól szerveznek a kiírók.
Kocsis Anett, hatodikos diák számtalan versenyen szerepelt. Sikeres felvételit írt a gyõri Révai Gimnáziumban,
így a jövõ tanévtõl hatosztályos gimnáziumi formában folytatja tanulmányait
– büszkélkedett az iskolaigazgató, aki
a tanév során a tantestülettel karöltve
igyekezett színes programokkal segí-

teni az élményszerzõ tanulást. Abból,
hogy a programok gyakran szûkös
anyagi helyzetben szervezõdnek, a
gyerekek sosem éreztek meg semmit,
mely a pedagógusok érdeme.
Az általános iskola a sportéletre is
jelentõs figyelmet fordított, sokakat irányítottak a helyi sportegyesület berkeibe, ahol szép eredményeket értek el.
Külön büszkeség, hogy a Kinder +
Sport programban az alsós csapat fordulóról fordulóra diadalmaskodott,
majd az országos véghajrában negyedik helyezést ért el.
A tanévzárást követõen azonnal
napközis tábor indult, amit a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központtal karöltve
valósít meg évrõl évre az intézmény, és
nem marad el Veresné Szkocsek Mária
és Veres Zoltán pedagógusok szervezésében már ismertté vált történelem
tábor, mely Révfülöpre kalauzolja a
tantárgy iránt érdeklõdõ diákságot.
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JÚNIUS ELSÕ VASÁRNAPJÁN ÜNNEPELJÜK A PEDAGÓGUSOKAT
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok
munkájának társadalmi elismeréseként június elsõ vasárnapját pedagógusnappá nyilvánította. Megünneplésére
elõször 1952-ben került sor, ekkor átadták a kiváló tanítói és
tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak. Jelenleg a
kimagasló oktató-nevelõ tevékenység elismerésére adományozhatóak szakmai díjak, megünneplése sokat veszített
hivatalos jellegébõl.
Június 5-én a Klébersberg Intézményfenntartó Központ
két munkatársa köszöntötte a Bábolnai Általános Iskola pedagógusait az intézmény tanári szobájában. Az ünnepléskor elhangzott: a tanítók, tanárok személyisége fontos momentum, hiszen a pedagógus a tanulók szemében az iskolai évek után is tanító néni, tanárnõ marad.
Ez alkalommal Veresné Szkocsek Mária vehetett át elismerõ oklevelet az intézményfenntartó központ képviselõitõl. A hivatással választott áldozatos munkáját Bábolna Város Önkormányzata nevében dr. Horváth Klára polgármester is megköszönte. A városvezetõ elismerõ szavakkal illette a pedagógusok hétköznapi vállalásait, majd egy-egy szál
virággal fejezte ki tiszteletét áldozatos munkájukért. A polgármester ezt követõen jubileumi elismerést adott át Kelemen Katalin tanárnõnek hosszú éveken keresztül végzett
pedagógusi tevékenységéért.
Az ünneplés az óvoda berkeiben folytatódott, ahol a polgármester az óvoda és bölcsõde valamennyi munkatársának köszönetet mondott pedagógus nap alkalmából. Itt is

egy-egy szál virággal köszöntötte az óvodapedagógusokat,
gondozónõket, technikai alkalmazottakat. Jubileumi elismerésben részesült Hadverõ Ferencné és Lipótné Horák
Valéria óvodapedagógusok.
Kora délután az általános iskola konyhájára látogatott dr.
Horváth Klára polgármester, hogy köszöntse a konyhai dolgozókat és technikai alkalmazottakat. A köszönet virágai
mellett elmondta, az oktatási intézmények nem mûködhetnének azon alkalmazottak nélkül, akik melegétellel, takarítói munkájukkal, vagy karbantartói tevékenységükkel segítik a pedagógusok tevékenységét.

ELKÖSZÖNTEK AZ ÓVODÁTÓL

Búcsút vettek óvodájuktól a város legkisebbjei is. A
Százszorszép Óvoda három vegyes csoportjából ballagtak el az iskolába készülõ, tanköteles csöppségek az
elmúlt idõszakban.

– Minden évben más összetételû csoportszerkezettel indítjuk a tanévet. Idén nem volt tiszta életkorú nagycsoportunk. A leköszönõ óvodások két, részben osztott nagycsoportból és egy vegyes csoportból mennek iskolába. Összesen 39-en ballagtak ezúttal, mely létszám jelentõsen magas
– tudtuk meg Somogyiné Szabados Marianna óvodavezetõtõl, akinek az óvodai ballagás egyszerre öröm és szomorúság.
A búcsúzó kisóvodások minden esztendõben hagyományosan mûsort is adnak, amit a büszke szülõk gyakran könnyek közt figyelnek. Így volt ez idén is. A csoportok másmás idõpontokban tartották meg a ballagási ceremóniát.
A kreatív elõadásokból is kitûnt, a gyerekek már iskolaéretten lépnek tovább, helyükre szeptembertõl ismét apróságok kerülnek. Az õszi idõszakban 25 kisgyermek érkezik
az intézménybe.

MESE ÉS CSOKOLÁDÉ
Június 11-én az Idõsek Klubjának tagjai maskarás
meseelõadással kedveskedtek az óvodában. Megteszik
ezt minden esztendõben gyermeknap alkalmából, hiszen a
szépkorúak óvodai látogatásának már hagyománya van. A
gyerekek ezúttal az óvodaudvaron, a szabad levegõn, pokrócokra kuporodva, az árnyékból figyelték a nyuszi és a répatorta kedves meséjét.
Az ajándék történet után minden gyerkõc apró meglepetést is kapott a szépkorú látogatóktól. Morovicz Józsefné, a
Vöröskereszt helyi szervezetének titkára sem érkezett üres
kézzel, õ csokoládék osztott a Százszorszép Óvoda nebulóinak.
www.btv.hu
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Kedves Olvasó!

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az
anyák megmentõje.
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója 1818. július 1-jén született Budán. Õ
volt az elsõ, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertõzés következményének tekintette. Rájött, hogy
ezt a fertõzést maguk az orvosok terjesztik. Megoldásként Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertõtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel késõbb, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertõtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két módszer kombinációját alkalmazzák a mûtéti beavatkozások elõtt.
Két irodalmi mûvel köszöntsük az egészségügyi dolgozókat és egyben emlékezzünk házi orvosunkra, dr. Jankó Miklósra.
Veresné Szkocsek Mária

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ

A DOKTOR BÁCSI
A doktor bácsi.
Áldott aranyember.
Világító, nyugodt szemei kékek.
Komoly szigorral lép be a szobába,
szemébe nézek és csöppet se félek.
Borzongva érzem biztos ujjait,
ha kis, sovány bordáimon kopog.
Õsz bajusza a fagytól zúzmarás,
hideg kezén arany gyûrûsorok.
Oly tiszta és oly jó. Õ ír medicínát,
keserût, édest, sárgát vagy lilát.
Az õ kezébõl hull a paplanomra
nagy néha egy halvány, szelíd virág.
Rá gondolok, ha szörnyû éjszakákon
párnáimon oly egyedül sírok.
Õ az egészség és a bizonyosság,
titkok tudója és csupa titok.
Gazdag, nyugodt. Nehéz bundája ott lóg,
prémét szelíden prémezi homály.
De elmegy innen és itt hágy magamra,
színházba tér, vagy csöndbe vacsorál...
Ilyenkor látom otthon s páholyában,
amint valami víg tréfán nevet.
De kék szeme egyszerre elsötétül,
rám gondol, mit csinál a kis beteg?
A béke õ, a part, a rév, az élet.
Jaj, hányszor néztem jó arcába hosszan,
míg ájuló álomba lengve árván,
kis ágyamon, mint egy bús, barna bárkán,
ködös habok közt ringatóztam.
14 www.btv.hu

MÓRA FERENC:

A JÓ ORVOSSÁG
Beteg volt a kislányom, pedig semmije se fájt. Csak étvágya nem volt, meg aludni nem tudott.
– Bizony, vérszegény ez a kislány – veregette meg a doktor bácsi Panka sápadt képét. – No, de majd segítek ezen a
városi kisasszonyon. Nem kell neki más orvosság, csak
reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára
meg kolompszó.
Nagyot néztem az orvos szavaira – de aztán megértettem. Szedtük-vettük a sátorfánkat, s másnap már kint voltunk a pusztán. Sárgarigók köszöntöttek bennünket, mikor
harmatos hajnalon megállott kocsink a fehér tanya elõtt. S
uramfia, Pankának az volt az elsõ szava, ahogy beugrott az
eresz alá:
– Jaj, apuskám, odaadnám a törött lábú babámat egy pohár friss tejért.
No, a Bimbó tehénnek még a baba sem kellett, mégis
adott friss tejet. Nem is egy pohárral, hanem kettõvel, örömömben visszafütyültem a sárgarigónak:
– Áldja meg az isten azt a tudós doktor bácsit! Már látom,
hogy használ az orvossága. Hát még ha a tücsökmuzsika
megszólal ebédre!
Azért persze egy kicsit messzebb kellett menni. Aranyos
búzaföldeken, árnyas gyümölcsösökön, vadvirágos réteken keresztül. Messzirõl hallottam, hogy milliom tücsök
pengeti a hegedûjét a tiszteletünkre:
– Ki-ri, ki-ri, ki-ri?
Ki ri? Hát bizony Panka volt az, aki majd ríva fakadt már
az éhségtõl. Én ugyan nemigen tudtam enni az örömtõl, de
õ megfelelt az én részemnek is.
Öreg diófák árnyékában hevertük keresztül a délutánt, s
hazafelé kolompolt a csorda, mikor a pázsiton nekiültünk a
vacsorának. Biz az csak húsos szalonna volt meg friss túró.
De olyan jóízûen evett belõle Panka, hogy öröm volt nézni.
Két hét se telt bele, piros lett a kislányom arca, mint a rózsa. Azóta minden sápadt városi gyereknek merem ezt az
orvosságot ajánlani: reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára kolompszó.
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MEMORIAM DR.
DR.

JANKÓ MIKLÓS

HORVÁTH KLÁRA BESZÉDE A BÁBOLNAI BÚCSÚZTATÓN

Most, halálom napjaiban, még egyszer összegyûjtöm, amit a földön kaptam, barátságot, szerelmet,
hûséget, örömet, szeretetet, ragaszkodást, szépséget,
tisztaságot, jóságot, önfeláldozást – és egy utolsó lendülettel fölmutatom az égnek.”
Drága Barátunk, Orvosunk, Képviselõtársunk,
Miklós!
Döbbent megrendüléssel, hitetlenkedve értesültünk váratlan és hirtelen halálodról.
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Közösség!
Azért gyûltünk össze, hogy egy kiváló és tevékeny
embert búcsúztassunk; hogy méltassuk erényeit és
emlékezzünk.
És azért is gyûltünk össze, hogy gyötrõ fájdalmunkat kibeszéljük.
„Adj szót a fájdalmadnak; a bánat, amely nem
beszél, addig szorítja a megterhelt szívet, amíg az
megszakad”
És mi nem is tehetünk mást. Szót adunk fájdalmunknak, mert úgy érezzük, megszakad a szívünk,
ha ki nem mondjuk, mennyire fájlaljuk nagyszerû
embertársunk, kedves barátunk elvesztését.
Mondják, hogy a sors könyvében minden meg van
írva.
Drága Barátunk!
A sors ennyi idõt szabott ki a számodra, hogy álmaid, törekvéseid megvalósítsd.
Ím, a végsõ számvetésnél láthatjuk: gazdag tartalmú, tevékeny és hasznos életet éltél, jól gazdálkodtál
azzal a tehetséggel, azokkal a lehetõségekkel, amelyek számodra megadattak. Mindezt mérhetetlen szerénységgel, nagy-nagy emberséggel tetted.
Búcsúzunk. El kell köszönnünk valakitõl, aki része volt az életünknek. Együtt éltünk, részévé váltunk
egymás életének. Mit mondhatnánk ennél többet?
Nehéz a szó, mint mindig, amikor valaki útra kel közülünk, és mi egyedül maradunk.
Compton Nobel-díjas fizikus szerint: „Életünk értelme határozza meg életünk értékét.” dr. Jankó
Miklós Jenõ, aki elment közülünk, nagyon értékes
életet élt. Élete értelme az volt, hogy gondoskodott
mindazokról, akiket a Sors, vagy ha tetszik, a Gondviselés rábízott. S nemcsak gondoskodott róluk, de valóban szerette is õket. Szerette, és nem elsõsorban a
szó érzelmi értelmében, hanem tudatosan, ha szabad így mondanom, életformaként.
Így volt ez a munkájában, és így volt ez otthon a
családnál. Nem voltak nagy fellángolásai, nem szervezett hirtelen felindulásból akciókat: õ egyenletesen és

megbízhatóan élte az életét, és tette a dolgát. Valahogy
akként, amint a parázs. Nem éget és kormoz, mint a
láng, hanem mindent átjár melegével.
Most, amikor elment közülünk, igen, most látjuk
igazán, hogy valóban élt. Megélte a mindennapokat a
maguk teljességében. És nem csak élt. Õ most is él:
mindaz az idõ, amit nekünk ajándékozott, mindaz a
figyelmesség és kedvesség, amivel megajándékozott
bennünket, valamilyen titokzatos módon bennünk él
tovább.
Tisztelt Gyászolók!
Itt élt közöttünk valaki, aki most útra kelt. Elindult, hogy bejárja azt a titokzatos országot, ahonnan
nincs visszatérés, s ahová mindannyian igyekszünk.
És mi itt maradtunk. Hiszem, azért, mert még dolgunk van itt. Van még idõnk és lehetõségünk, hogy éljünk és tegyünk. Éljünk és tegyünk egymás javára,
ahogy õ élt és õ tett. S van még idõnk az életben, hogy
ugyanolyan boldogok és értékesek legyünk, amilyen
boldog és értékes õ volt.
Valóban, szerettünk, barátunk elvesztésével, hiányának megtapasztalásával együtt a szívünkbe költözik egy érzés: adósai maradtunk valamivel. Ki egy szóval, ki egy simogatással, ki egy biztató, bátorító szempillantással. Valamivel, ami bennünk volt, bennünk
maradt, mert csak az övé volt, neki tartogattuk, és
most – a búcsú perceiben tudjuk – mindörökre hiába vártuk az újabb találkozást, hogy átadhassuk neki.
Az emlékezés ettõl is olyan fájdalmas, mert a fejünkben visszhangzó kérdések között ott van az a miért is, amely szemrehányón vádol: miért nem tettük
meg? Miért mulasztottuk el? A válasz pedig sohasem
kielégítõ. Mert azt szeretnénk, ha tudná, hogy menynyire közel állt a szívünkhöz, hogy hûséges barátként
mindig mellette álltunk, hogy nagyra becsültük emberségéért, szorgalmáért, tisztességéért.
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Megszületésünk és elmúlásunk idõpontjai szabják
ki az élet végtelenségébõl azt a véges darabot, amelylyel Isten kegyelmébõl rendelkezhetünk. S hogy ebbõl
mit valósítunk meg, s olyanná tesszük-e, hogy másnak is hasznára lehessen, csupán rajtunk múlik.
Szeretett Miklósra emlékezve, az õ tiszta emberségére, segítõkészségére és áldozatkészségére gondolva,
elmondhatjuk gyászunkban, amit róla õrzünk az a lélek csendes fészkében megbúvó tiszta szeretet, amely
az újabb találkozásig a fájdalmas érzések helyét kitölti a szívünkben. És ez minden elmaradt szónál, minden elmulasztott tettnél fontosabb.
Kedves Miklós!
1976-ban kerültél Bábolnára, a települést csak
hírbõl ismerted, barátaid, kollégáid nem voltak. Aztán
jöttek az eredmények!
Rád köszöntek az utcán, mindenkihez volt egy jó
szavad, mosolyod. Mi örültünk, ha megszólíthattunk,
elhallgattunk ha megszólaltál és jókat kuncogtunk
humorodon. A testületi üléseken történõ velõs megszólalásaidat hosszú ideig fogjuk még emlegetni. No
meg a különbözõ eseményeken való részvételeidet,
találó beszólásaidat, huncut mosolyodat. Biztos vagyok benne, hogy most is valamelyik felhõ szélén ülve lógázod a lábadat és úgy tekintesz le ránk!

Mintegy 40 éve kötõdsz a városhoz, ahol mértéktartó életvitelt folytattál példás családi környezetben.
Baloldali érzelmeid, magatartásod, szociális érzékenységed példaértékû volt mindenki számára.
Bábolna köszöni Neked a tevékeny, önzetlen orvosi munkát, törõdést sok ember gyógyítását, életét!
Önkormányzati képviselõként és alpolgármesterként is segítetted településünket. 2006-ban „Bábolnáért” Emlékérmet vettél át, s ekkor az írtad:
„Már annyi évet éltem Bábolnán, mint Nagykátán,
Jászberényben és Debrecenben összesen. Öreg és kitüntetett bábolnai lettem. Köszönöm.”
2007-ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét vehetted át! Büszkék voltunk és vagyunk Rád,
hiszen teljes életet éltél!
Kedves jó Miklós!
Nem szégyellem bevallani, a könnyeimmel küzdöm! Tudom, hiszen sokszor elmondtad, hogy a halál is csak az életünk része. Bárcsak ne volna az! Ez a
mi sorsunk, halandó emberek sorsa!
Engedd meg, hogy azokkal a szavakkal búcsúzzak
tõled, amelyet Márai Sándor írt le – szent meggyõzõdésem szerint – számodra búcsúzásként és talán egy
kicsit útravalóként a nagy utazáshoz. A nagy utazáshoz, amelynek végén kitárt karokkal várnak az Égi
Hazában mindazok, akiknek a nyomdokain igyekeztél járni.
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk…. Ember vagy,
tehát embermódra és az emberek között kell élned.
Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden
cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem
ártani az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem
hallgatod el az egyszerû igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent,
mikor mindenki kiabál: Igen, Igen! egy életen át,
következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hõsiesség, mint alkalmilag hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene. A
halálos ágyon csak akkor pihenhetsz nyugodtan,
ha minden nap, minden öntudatoddal az igazságot szolgáltad.”
Ha körülnézünk, láthatjuk, milyen sokat jöttünk
el, hogy búcsút vegyünk tõled. Láthatjuk, hogy hány
és hány ember ajándékoztál meg szereteteddel, emberségeddel, és hogy hányunknak volt fontos, nagyon
értékes ez az ajándék.
Kívánom mindnyájunknak, hogy vigasztaljon meg
mindaz, amiben hiszünk. Kívánom elsõsorban a gyászoló családnak, amelyet leginkább megsebzett a távozásod. Kívánom magunknak is, akik jól ismertünk
Téged!
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Közösség!
Ha Nagykátán sírodnál állva feltesszük a kérdést ki
voltál: a Te válaszod tudjuk mi lenne: ne kérdezd ki
voltam, voltam az aki!
Egy hang voltál az Isten énekébõl, melynek kár lett
volna el nem hangzania.
Köszönjük, hogy elhangzottál! Isten Veled, nyugodj
békében!
Emléked megõrizzük!

Dr. Jankó Miklós körzeti orvos hamvait június 20-áán 17 órakor szülõvárosában, a nagykátai
temetõben helyezték végsõ nyugalomra.
www.btv.hu
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AZ ÓVODAI GYERMEKNAP TÁMOGATÓI VOLTAK:
Krizsán Sándorné
Lázár János
Lukáts Orsolya
Marcinkó Ágnes
Medián Bt.
Ménesbirtok Kft
Németh Zsoltné
Nyári László
Nyári Lászlóné
Organoferm Kft
OSI FOOD
Pannon Takarék Bank
Partner in Pet Food
Hungária Kft
Reiner Katalin
Rozmán Anita
Somogyiné
Szabados Marianna
Szivási Margit
Szûcs Amália
Tierra Caza
Tóth Edit
Tóthné Rozmán Anita
Virág Vanda
Zólyominé
Adamek Hajnalka
Köszönjük a támogatást!

Ágostonné Bernáth Ildikó
Agrofil 2000 Kft
Antos Zsófia
Bábolna Brojler Kft
Bábolna Hús
Bábolna Pékség
Bánszegi Andrea
Berton Autó
Boros Ferenc
DBF 2000 Kft
Dr. Dezsényi Edit
Dr. Pecze Zsuzsanna
Dr. Néma Andrea
Fábiánné
Mészáros Andrea
Galliform Kft
Grónyi Mária
Hegyhát BR Kft.
Homonnai Rita
Horváth Sándorné
Horváthné Szûcs Zsanett
Kocsi Nikoletta
Kolozs Tamásné
Körmendi Annamária
Körmendi Eszter
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MIRÕL DALOLNAK A MADARAK DINNYÉSEN
Arról a Velencei-tó nyugati részén elhelyezkedõ nádassal
borított Dinnyési Fertõ Természetvédelmi Területrõl, melyet
50 éven keresztül óvott, védett Müller István természetvédelmi õr, és akinek méltó utóda Fenyvesi László úr, a
„Honszeretõ”és „Gárdony Városért” kitüntetõ cím tulajdonosa!
A fertõ szó eredeti jelentése ingovány, mocsár, süppedékes terület.
Túránkat a Dinnyési Templomkert Hagyományõrzõ Központnál kezdtük, ahol Fenyvesi László elismert szakvezetõtõl különleges ismereteket tudtunk meg Dinnyés múltjáról,
a médekrõl, a vizek népérõl, és a kezdeményezéseként
2010-ben létrejött „Madárdal Tanösvény” élõvilágáról. Csoportunkkal a ,,Müller István túra’’ fõbb állomásait jártuk végig, ahol a gyógynövények illata, a nádasból, a bokrokból

madárdal, az õshonos állatok legelészése, és a madármegfigyelõ toronyból a kócsagok, gémek, récék és ragadozó
madarak lenyûgözõ látványa fogadott bennünket. Lehetetlen felsorolni azt a sok ismeretet és élményt, amit a túra során kaptunk Fenyvesi úrtól a természet- és hazaszeretetbõl.
Programunkat a tóparton, a Chernel István Madárvártában folytattuk, ahol Borsányi András munkatárs mutatta be
a kutatóház munkáját, a madárgyûrûzés titkait, a kilátóból
pedig a Velencei-hegység, a Velencei-tó teljes látképe tárult elénk. A vizek és a madarak szépséges látványa után
tovább szárnyaltunk a nagy magyar író, Gárdonyi Géza emlékházáig. A tárlatvezetés kapcsán megismertük a sokoldalú író életének legfõbb állomásait, irodalmi alkotásának értékeit és személyes tárgyait. Elkalandoztunk az egri vár kicsinyített mása, a rönkvár mellett, ahol vidám gyereksereg
harcolt a képzeletbeli török támadókkal.
Mi gyõztesen távoztunk tovább, hogy megtekinthessük
és megkóstolhassuk az agárdi pálinkafõzdében készült kiváló termékeket. Az üzemlátogatás során Vértes Tibor fõzõmestertõl a szakszerû vezetés mellett termékismertetést is
kaptunk a pálinkákról, párlatokról, likõrökrõl, vodkákról,
szörpökrõl. Néhányan ismerkedõ kóstolóra is beneveztek.
Finom gyümölcsillattal az orrunkban már csak a tüdõnket
kellett felfrissíteni az Agárdi Parkerdõ-és Szabadidõközpont
árnyas fái alatt. Többen kipróbálták a szabadtéri fitnesz eszközöket is. A kellemes melegben megszomjaztunk, ezért
megkóstoltuk a fagyiba zárt gyümölcsízeket is.
Bízom abban, hogy az élményekben gazdag túranap
után többen visszatérünk majd erre a szép vidékre.
Bierbauer Imréné

KERÉKPÁRRAL

KOPPÁNYMONOSTORIG
Túraprogramunkba az idei évre is
terveztünk kerékpártúrát, melynek
helyszínéül a Duna koppánymonostori
részét választottuk. A települést északon a Duna és a Kis-Duna teljes hoszszában elkíséri. A ragyogó napsütés, a
széljárás kedvezett a 36 km-es túra
megtételéhez. Vidám hangulatban indultunk el Ács felé, majd az Erdõ-csárdánál megpihenve említést tettünk a
védett növényritkaság, a téltemetõ élõhelyérõl és arról, hogy e területen a római korban õrtornyok vigyázták a határt, a középkorban pedig a Katapán
nemzetség monostora adott otthont a
Szent Benedek rend regulái szerint élõ
barátoknak. A monostor romjai 1757ben még felismerhetõ állapotban voltak, helyén ma szivattyútelep áll.
Beérve a településre láthattuk az
üdülõövezet jelleget, a takaros hétvégi
házakat, melyeket erdei és fekete fenyõk vettek körül. Lesétálva a Dunaholtága mentén, már megváltozott a
táj jellege. Leértünk a békés arcát mutató Duna homokos, kavicsos partjára,
ahol másfél óra teljes kikapcsolódás
és pihenés következett. Volt aki masz-

szíroztatta a talpát a kavicsos parton,
volt, aki az „aranymosók” munkáját figyelte, volt, aki természetfigyelésre indult a Szent Pál-szigetre, volt, aki csak
kavicsokkal kacsázott a vízen, volt, aki
a közelgõ hajót figyelte vagy a hullámzó folyót. Igazi nyugalmat sugárzott a
táj, csak a szúnyogok vérszívása zavarta meg a kikapcsolódást.
Ismét a négykerekûre váltottunk,
mert két túratársunk Kappel Árpádné
Anikó és Suhayda András már füstjelzést adott, hogy elkészült a bográcsos
marhapörkölt. Sorra következtek a finomabbnál finomabb ételek, házilag
készített szomjoltó italok és szezongyümölcsök. Igazi piknikezõ, családi
hangulat alakult ki, ami köszönhetõ a
baráti fogadtatásnak. Visszafelé már
az EU jelzésû kerékpárúton haladtunk
végig. Bízom abban, hogy felejthetetlen élményben volt része 24 fõ túratársamnak. Emellett igazi horgásztanya,
családi programnak is kiváló a kerékpárral is könnyen megközelíthetõ vidék.
Bierbauer Imréné

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA

Helyszín: Keleti-Bakony
Idõpont: augusztus 16-án (esõ
esetén elmarad)
Útvonal: Csõszpuszta – Hamuház –
Csikling-vár – Károly-lak – Bükkösvölgy – Burok-völgy – Királyszállás
Távolság: 15 km, közepesen nehéz
túra
Program: 1. Széchenyi Kilátó megtekintése Tésen. 2. Gyalogtúra a leírt útvonalon. 3. Maderspach Viktor
Kilátó megtekintése a Tésifennsíkon
Indulás: 7.00 órakor a központi
parkolóból.
Hazaérkezés: kb. 19.00 órakor
Költség: kb. 2500 Ft/fõ buszköltség
Felszerelés: erõs, zárt cipõ, réteges öltözet, hosszú nadrág és
hosszú ujjú ing vagy póló, kullancsriasztó, esõköpeny, kellõ mennyiségû ivóvíz és étel.
Megbeszélés, és 1000 Ft/fõ
buszköltség elõleg befizetése
aug. 13-án 17.00 órakor
a Városi Könyvtárban
Bierbauer Imréné szervezõnél.
Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu
www.btv.hu
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TANULJ MEG FÕZNI

Június 20-án serpenyõt és fakanalat ragadtak az általános iskola technika termében a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai, és Sebestyén Szabolcs segítségével egy nagyszerû fogást készítettek. Szabolcs célja,
hogy minél több fiatalt meg tudjon mozgatni, bármilyen tevékenységrõl legyen szó. Ennek érdekében díjmentes angol és német nyelvû korrepetálást tart a Helytörténeti Gyûjtemény épületében, illetve városunkban fõzõklubot is indított.
Nagyon jó dolog, ha az ifjúság - fiúk és lányok egyaránt minél hamarabb elsajátítja a fõzés tudományát. Szabolcs
ez alkalommal egy jamaikai specialitást, a banános tócsnit
készítette el a GYÖK két tagja közremûködésével. A különleges étel nagy sikert aratott, hiszen elkészítése roppant
egyszerû, és az íze is nagyon finom.

SZABADBAN VARRTAK
A BÁBOLNAI KÉZIMUNKÁZÓK
Francia szokásból eredõen Bábolnán is aktív eseménnyé
vált a „Varrjunk a szabadban” elnevezésû mozgalom.
Június 21-én az árkádsor alatt állították fel táborhelyüket a
bábolnai Kézimunka Klub asszonyai, így a szabadban fogtak alkotómunkába. Az országban ezen a napon számos
alkotóklub választja a szabadban alkotás örömét, a helyiek
sem hagyták volna ki a kiváló lehetõséget.
Szabó Lászlóné klubvezetõ elmondta, a mozgalom
kezdetben ,,Kössünk a szabadban’’ elnevezéssel indult, de
a kötésben jártas alkotókon túl a foltvarrók és a kézimunkázók is csatlakoztak. A bábolnai eseményhez az
idõjárás is kegyes volt, hiszen ragyogó napsütéssel telt a
délelõtt.
A teljes létszámmal elõrukkoló helyieken túl a tatabányai
foltvarrók ismét bõvítették a csapatot, és Szabó Lászlóné
elmondása szerint budapesti alkotókat is köszönthettek társaságukban.
A tûvel és cérnával kötött barátság tehát egyre csak
szélesedik. A szakkör tagjai örömtábort is szerveztek, ahol
céljaik szerint új technikákat sajátítottak el. A szabadtéri
eseményt ezúttal is kísérte egy rögtönzött kiállítás, a kézzel
készült portékákat a helyiek is megcsodálhatták, visszajelzéseik szerint: a bábolnai kézimunkázók csodákra képesek.
A szabadban töltött szombaton a tû, a cérna és a színesedõ textilek mellett friss kalács is került az alkotók asztalára. A programot dr. Horváth Klára polgármester is
meglátogatta, elismerésével alkotásra buzdítva a bábolnai
csapatot.

BÁBOLNAI FÓRUM
A fõzõklubba fõleg a 14-20 éves korosztály képviselõit
várják, de mindenkit nagy szeretettel fogadnak, és remélhetõleg egyre több jó hangulatú közös fõzõcskézés részesei
lehetnek az érdeklõdõk.

Almás, vagy banános tócsni

Hozzávalók 4 adaghoz:
60 dkg reszelt alma, vagy személyenként egy banán
1 db tojás
6 púpozott ek finomliszt
2 ek cukor
2 ek napraforgó olaj
1 kávéskanál fahéj

A tócsni elkészítése roppant egyszerû. A hozzávalókat öszszekeverjük, és tapadásmentes palacsintasütõben megsütjük. Fahéjas porcukorral megszórva tálaljuk.
Kiss F.

SZENTMISÉK RENDJE

Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom, Bábolna
Július 13-án vasárnap
10.15 rózsafüzér
Évközi 15. vasárnap
10.45 szentmise
Július 20-án vasárnap
10.15 rózsafüzér
Évközi 16. vasárnap
10.45 szentmise
Július 27-én vasárnap
10.15 rózsafüzér
Évközi 17. vasárnap
10.45 szentmise
Augusztus 3-án vasárnap
10.15 rózsafüzér
Évközi 18. vasárnap
10.45 szentmise
Augusztus 10-én vasárnap
10.15 rózsafüzér
Évközi 19. vasárnap, Személygépkocsi szentelés
10.45 szentmise
Augusztus 15-én pénteken
10.45 szentmise
Nagyboldogasszony ünnepe

Augusztus 17-én vasárnap
Évközi 20. vasárnap

Augusztus 20-án szerdán

Szt. István ünnepe (kenyérszentelés)

Augusztus 24-én vasárnap
Évközi 21. vasárnap

Augusztus 31-én vasárnap

Évközi 22. vasárnap (terményáldás)

10.15 rózsafüzér
10.45 szentmise
11.00 szentmise
10.15 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.15 rózsafüzér
10.45 szentmise

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

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 13.
JÚLIUS 20.
JÚLIUS 27.
AUGUSZTUS 3.
AUGUSZTUS 10.
AUGUSZTUS 17.
AUGUSZTUS 24.
AUGUSZTUS 31.
SZEPTEMBER 7.

– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap (Újkenyér hálaadás, Úrvacsora)
– Vasárnap
– Vasárnap (Tanévnyitó)

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚLIUS 13. vasárnap 15.30 óra
AUGUSZTUS 17. vasárnap 15.30 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
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BESZÁMOLÓ A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRÕL
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a közalapítvány alapításáról 2003. szeptember 25-én határozott, melyet a Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság 2004. április 27-én
896. számon bejegyzett. Az alapító okiratban megfogalmazott fõ célok: a város fejlõdésének segítése, a kulturális
és sportélet élénkítése, a helyi egészségügy támogatása, az intézmények
infrastruktúrájának, informatikai rendszerének továbbépítése, iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység támogatása, a település idegenforgalmi
és turisztikai központtá történõ kialakítása.
Jogszabályváltozások miatt indokolt
volt a közalapítvány alapító okiratának
módosítása, melyet a Tatabányai Törvényszék végzéssel 2013. szeptember
9. nappal jogerõre emelt.
A hatályos okirat szerint a ” Közalapítvány azt a célt szolgálja, hogy a Bábolnán élõ emberek hagyományait
megõrizze, új hagyományokat teremtve az anyagi erõforrások összefogásával Bábolna Város fejlõdését elõsegítse. Cél továbbá Bábolna testvértelepüléseivel való kapcsolatok fejlesztése,
határon átnyúló kulturális együttmûködés pályázati támogatása.”
A kuratórium ebben az évben is a
célkitûzések figyelembe vételével hozta meg határozatait és döntött a támogatások odaítélésekor.
A közalapítvány mérlegének fõöszszege 2013. december 31-én 126 millió 897 ezer forint, melybõl a saját tõke
összege 126 millió 208 ezer forint.
A közalapítvány 2013. évi bevételének összege 7 millió 970 ezer forint,
melybõl a kamatbevétel 6 millió 263
ezer forint volt. A Bábolna Rt 100 millió
forintos, valamint a Horváth Elemér és
felesége 16,9 millió forintos hagyatékának köszönhetõen 6 millió forint összegû kamat biztosított forrást a nyugdíjasok támogatására és a diákok ösztöndíjának kifizetéséhez.
A Közalapítvány a beszámolási idõszakban vállalkozási tevékenységet
nem folytatott. Költségvetési támogatásként a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %ából származó bevételébõl 443 e forintot használt fel. Az iskolások nyári tá-

borozásához, erdei iskolában tanuló
diákok részvételi díjához nyújtott forrást, diákok versenyeken való indulásához is hozzájárult nevezési díj átvállalásával, valamint támogatást biztosított a kézimunka szakkör vezetõjének
továbbképzési költségéhez. A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ rászoruló gyermekeknek szervezett nyári
programokat, amit az alapítvány kuratóriuma is támogatásra jogosultnak
ítélt.
2013. évben a közalapítvány közel
nyolcmillió forint összegû támogatást
nyújtott. A bábolnai diákok részére kiírt
ösztöndíj pályázat keretében 103 közép- és felsõfokú oktatásban tanuló diáknak 2.007.500 Ft került átutalásra. A
nyugdíjasok támogatására – 532 fõnek
– 1.862.000 forintot fizettünk ki. 2012ben a Bábolna Rt „jubileumi oklevél”
tulajdonosainak emlékplakettet készíttetett a közalapítvány. A tárgyjutalom
után 879 ezer forint adó és járulék fizetési kötelezettség, valamint 348 ezer
forint postadíj is keletkezett, amit 2013ban fizetett ki az alapítvány.
Az év során egyéb pályázati lehetõséget is hirdetett a kuratórium, melyek
keretében támogatta a mûvészeti tábort, a kukorica fesztivál rendezvényeit és a Bábolnai Televízió eszközbeszerzéséhez is biztosított forrást.
A közalapítvány bankszámlán tartja
pénzeszközeit, melyet a Pannon Takarék Bank Zrt. helyi kirendeltsége kezel.
Az alapító okiratnak megfelelõen a
szabad pénzeszközök lekötése folya-

matos. Három pénzintézet ajánlata
alapján a legmagasabb kamatot biztosító banknál kerül elhelyezésre a közalapítvány pénzeszköze. Itt szeretnénk
jelezni, hogy míg 2013. évben betéteink után átlagosan 5 %-os kamatot fizetett a pénzintézet, ez napjainkban
2,2 – 2,5 % körül van. Mindezt azért jelezzük, hogy ebben az évben jóval kisebb lesz az az összeg, amely támogatásokra fordítható.
A közalapítványnak tagdíj bevétele
nem volt, a tisztségviselõk anyagi juttatásban nem részesültek, feladataikat
társadalmi munkában végezték.
A közalapítvány a hatályos jogszabályok alapján végzi az üzleti könyvek
vezetését és a beszámoló elkészítését.
A beszámoló nyilvánosságra hozatalának módját a Bábolnai Fórum helyi
lapban történõ megjelentetéssel, a Bábolna honlapon való elérhetõséggel és
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján elhelyezett írásos
dokumentációval biztosítja.
A közalapítvány felügyelõ bizottsága
és a megbízott könyvvizsgáló véleményezte az éves beszámolót és azt elfogadásra javasolta a kuratóriumnak.
A 2014. évi pályázati adatlapok
megtalálhatók lapunk 20. oldalán és
az önkormányzat honlapján. Kérjük
a pályázókat, hogy az adatlapokat a
szükséges mellékletekkel együtt – a
határidõket figyelembe véve – juttassák el a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalba.

T EMETÕI

SÍRKÖVEK
ELHELYEZÉSÉRÕL

Bábolna Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot és minden
érintettet, hogy a település központjában lévõ régi temetõben a szétbontott
és a kerítés mellé elhelyezett síremlékek darabjait az önkormányzat elszállíttatta és átmeneti megõrzésérõl a Communal Contact Kft. Bábolna, Cserháti
S. utcai telephelyén gondoskodik.
Az elbontott és elszállított sírkövekért ez év végéig jelentkezhet az arra illetékes személy a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal épületében. A viszszamaradó sírkõ maradványok megsemmisítésre kerülnek.
Érdeklõdni - munkaidõben - a 34/568-005 telefonszámon lehet.
dr. Horváth Klára s.k.
polgármester
www.btv.hu
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A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány
pályázatot ír ki
„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány
ösztöndíjára

Pályázati kiírás alapja: A Közalapítvány Alapító Okiratának IV. fejezet 2. és 4. pontja (középiskolás, tanulói jogviszonnyal rendelkezõ szakképzésének pályázati támogatása, felsõfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezõ, szociálisan rászorultak pályázati támogatása)
Pályázati feltételek:
– bábolnai székhelyû társaságok és intézmények bábolnai lakosú dolgozójának gyermeke vagy bábolnai
egyéni vállalkozó gyermeke,
– középiskolás tanuló esetén szakképzésben való részvétel,
– szociálisan rászorultság igazolása felsõfokú tanulmányokat folytató hallgató esetében (szociálisan rászorultnak minõsül az a hallgató, akinek a szociális törvény
szerint értelmezendõ családjában az egy fõre esõ jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj minimum háromszorosát nem haladja meg)
Csatolandó mellékletek:
– Iskolalátogatási bizonyítvány (kiváló tanuló esetén: bizonyítvány másolata),
– Bankszámlaszám,
– Munkahely igazolása,
– Jövedelem és nevelési ellátásra (családi pótlék) vonatkozó igazolások (kizárólag felsõfokú tanulmányokat
folytató gyermek esetén szükséges),
– Bábolnai székhellyel rendelkezõ vállalkozással kötött
ösztöndíjszerzõdés (Ezen melléklet csatolása nem kötelezõ, azonban ha a gyermek ilyen szerzõdéssel rendelkezik, magasabb közalapítványi ösztöndíjban részesülhet.)

#

„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány

„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány

P Á LY Á Z AT

A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány
pályázatot ír ki
a Bábolna Zrt-tõl, társaságaitól, illetve
jogelõdjétõl nyugdíjba vonult dolgozók
számára

Pályázati kiírás alapja: A Közalapítvány Alapító Okiratának IV. fejezet 2. és 5. pontja (A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminõség elõsegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, népegészségügyi tevékenység: az
egészség fejlesztése, betegségek megelõzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi,
betegségmegelõzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs
szolgáltatások)
A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány 2014. évben is
pályázati támogatásban kívánja részesíteni a Bábolna
ZRt-tõl, társaságaitól, illetve jogelõdjétõl nyugdíjba vonult
dolgozókat.
A jelentkezéseket a mellékelt nyomtatvány szerint 2014.
szeptember 30-ig a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának (2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) kell
megküldeni. A Kuratórium kéri, hogy saját névre szóló
bankszámlakivonatot mellékelni szíveskedjenek! Hiánypótlásra lehetõség nincs! A határidõ jogvesztõ!
Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány
Kuratóriuma

# ------------------------------------------PÁLYÁZATI ADATLAP

# -------------------------------------------

Alulírott jelentkezem a Bábolnáért Közhasznú Közalapítványtól a 2014. évi nyugdíjas pályázati támogatásra.
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Név: ..................................................................................

Gyermekem részére a 2014/2015. tanévre ezúton megpályázom a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány ösztöndíját.
Gyermekem neve: ....................................................................
Szül. hely, idõ: ............................................................................
Lakcím: ......................................................................................
Iskola: ........................................................................................
Évfolyam: ....................................................................................
Bankszámlaszám: ......................................................................
Pályázó neve: ............................................................................
Pályázóval családjában élõk száma: ........................................
Pályázó családjában egy fõre jutó havi jövedelem
összege (felsõfokú tanulmányokat
folytató gyermek esetén):............................................................

............................... 2014. ........................ hó ........... nap.
.......................................................................
aláírás
Beadási határidõ: 2014. szeptember 30.
A határidõ jogvesztõ!

Lakcím: ..............................................................................
..........................................................................................
Nyugdíj havi összege: ......................................................
Folyósítási törzsszám: ......................................................
Nyugdíjba vonulás éve: ....................................................
Nyugdíjba vonuláskori munkahely: ..................................
..........................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................
Személyi ig. szám: ............................................................
Adóazonosító szám: ........................................................
Bankszámlaszám: ............................................................
............................... 2014. ........................ hó ........... nap.
.......................................................................
aláírás
Melléklet: NYUGDÍJSZELVÉNY, BANKSZÁMLAKIVONAT
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A LABDARÚGÁSRÓL NÉHÁNY GONDOLAT, MIUTÁN EZ MOST AKTUÁLIS
A 90 ÉVES ÉVFORDULÓ KAPCSÁN
Napjainkban Brazíliában folyik a labdarúgó világbajnokság. Úgy gondolom, hogy nem árt, ha errõl a témáról néhány szót szólunk. Elmondhatjuk, hogy ez a játék ma már
világszerte ismert, sõt elismert sportág lett. A most élõ emberiség millióinak szórakozási, barátkozási, ismeretszerzési
és ismerkedési lehetõséget ad és biztosít. A stadionokba
zsúfolt nézõk ezrei (sõt tízezrei) érzik jól magukat egy-egy
mérkõzés megtekintése során. Ezen kívül gazdagabbak
lesznek az ott látott és hallottak alapján. Ez a játék vagy
sportág nem nagy múltra tekint vissza. Az 1800-as évek elején Anglia volt a szülõhelye. Ez az Angliában kialakult játék
ma már eljutott a világ legeldugottabb zugába is. A most
Brazíliában megrendezett Világbajnokságon olyan országok csapatai léptek pályára, melyekrõl az egyszerû mindennapi ember nem sokat tudott és csak csodálkozott,
hogy ilyen is van. És hogy ezek hogy tudtak futballozni, az
egy csoda volt! Az elbizakodott európaiakat néha-néha
megleckéztették.
Nem csoda, hogy ezek után olyan európai futball nagyhatalmak, mint Spanyolország vagy Anglia korán kiestek a
további küzdelmekbõl. Egyébként az itt szereplõ 32 csapat
a korábban megrendezett selejtezõk gyõzteseként kerültek
ide. Az itt folyó küzdelmekbõl 16 csapat jut a döntõbe, 16
kiesik és utazhat haza.
Nekünk magyaroknak is a világbajnokságon lenne a helyünk! A labdarúgó múltunk ezt szinte követeli. A négy olimpiai bajnokság, a két világbajnoki ezüstérem, az Angliát otthonában 6:3-ra megverõ magyar csapat sajnos nincs itt. A
megelõzõ selejtezõ mérkõzések során a hollandoktól elszenvedett súlyos vereségünk miatt ma mi csak nézõk vagyunk.

A Bábolnai Sportegyesület most ünnepelte létezésének
90. évfordulóját. Ilyenkor felvetõdik a kérdés, hogy vajon
milyen lehetett Bábolna 90 évvel ezelõtt. A választ is tudjuk!
A fennmaradt ismeretek szerint pár száz lakosú utcanélküli
cselédek lakta 4 ökrös puszta volt. Most ebbõl a pusztából
lett város. De milyen város?! Olyan, melynek 30 utcájában
frissen épült kertes családi házak sokasága létezik, olyan,
melynek négy lakótelepén kétszobás, fürdõszobás, emeletes lakó épületek vannak, olyan, melyen modern középületek sokasága szolgálja az itt lakókat és olyan, melyben
kultúr- és sport létesítmények is vannak és a lakosság igényeit is szolgálják. A sport létesítményekkel kapcsolatban el
kell mondani, hogy az utóbbi évek során a labdarúgó pálya
lelátójának befedése mellett az iskola sportfelszerelése is
bõvült, és megépült egy nagyszerû Sportcsarnok.
A lakosság életkörülményei is változtak. Jellemzõvé vált
az ipari termelés. Ez lehetõvé tette a 8 órás munkaidõ és a
szabad szombatok szervezését. Lett idõ sportolásra is, s a
létesítmények már megvoltak. Városunkban ma is sokszínû
sportélet folyik. A versenyszerûen mûködõ szakosztályok a
lovas, a teke, a kézilabda, a sakk és a labdarúgás is. Labdarúgásunk 1975-ben nagy sikereket ért el. Bekerült az NB
II-be. Itt egy mezõnyben játszott Szolnok, Debrecen, Pécs
és néhány nagy budapesti csapattal. A bábolnai labdarúgó
pálya látogatottsága nagy volt, miután a szomszédos községek futballrajongói is átjártak a meccsekre. Volt olyan
mérkõzés ahol 4-5 ezer emberbõl állt a közönség.
Sportéletünk, közöttük a labdarúgás jól és színvonalasan
mûködik. Ez természetesen a sportvezetés érdeme is. Ehhez a munkához kívánunk a továbbiakban is jó egészséget
és sok sikert!
Szakács Ferenc

A GYEREKEK LEHETNEK A LEGNAGYOBB NYERTESEK
Támogatást kapott a megyei igazgatóság

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat félmillió
forinttal támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei
igazgatóságát. A pénz a nemzetközi kapcsolatok ápolására, fejlesztésére fordíthatja az igazgatóság – jelentette be
Tatabányán, a megyeházán tartott sajtótájékoztatón
Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke.
Popovics György hozzátette: a sporttörvény lehetõséget
ad arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok élõek maradjanak,
fejlõdjenek. Szûkebb hazánk a németországi Rajna-Pfalz
tartománnyal 1992 óta ápolja a kapcsolatot, a két fél a sport
területén is kiválóan tevékenykedik együtt.
A közgyûlés elnöke megjegyezte azt is, hogy a megyei
önkormányzat az elmúlt négy évben 11 millió 820 ezer forinttal támogatta a sportot, és nem csak a labdarúgók részesültek ebbõl az összegbõl, hanem a diáksport tanács, a
sportszövetségek szövetsége, illetve más sportágak képviselõi is.

Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója arról szólt,
hogy évente két és fél–három millió forintot fordítanak a
nemzetközi kapcsolatokra. Mindennek a gyermekek a legnagyobb nyertesei. U14-es és U15-ös megyei válogatottjaink a rajna-pfalzi gyerekekkel évente találkoznak, egyik esztendõben nálunk, a másikban Németországban. A mieink
részt vesznek a Fritz Walter-emléktornán, a rajnaiak a dorogi Buzánszky-kupán vendégeskednek. Mindemellett a felvidéki galántai szövetség képviselõivel, labdarúgóival is találkoznak évente.
Dr. Kancz Csaba, a megyei labdarúgó-szövetség társadalmi elnöke örömét fejezte ki, hogy minden évben számíthatnak a megyei önkormányzat támogatására. A sportvezetõ hasznosnak tartja, hogy a gyerekek nem csak próbára
tehetik képességeiket más országok csapatai ellen, a fiatalok nyelvet gyakorolhatnak, barátságokat, kapcsolatokat
építhetnek.

www.btv.hu www.btv.hu www.btv.hu
www.btv.hu

21

2014. július

L ABDARÚGÁS :

SPORT HÍREK

BÁBOLNAI FÓRUM

A FELNÕTT CSAPAT MÉGIS NYOLCADIK LETT

Június 8-án vívta utolsó szezonbéli
bajnoki mérkõzését labdarúgócsapatunk. Legényeink a már megyei bajnoknak tekinthetõ Bányász együtteséhez látogattak, amely tudvalevõ, hogy
a Tatabánya fiókcsapata. A találkozót
is a megyeszékhely pályáján játszották, és reálisan gondolkodva senki
nem adott volna egy fabatkát sem a
bábolnai gyõzelemért. Óriási meglepetésre azonban már az elsõ félidõben
két góllal vezettünk. Róth István a harmincadik, Lanczendorfen Attila pedig a

harmincnyolcadik percben talált a hazaiak hálójába. Sikerült még egy lapáttal rátenni a második játékrészben,
Róth István remek játékának köszönhetõen ismét bevette az ellenfél kapuját. Ez is maradt a végeredmény, mert
a Bányász játékosai nem tudták áttörni
stabil védelmi vonalunkat.
Sokan azt gondolhatnák, hogy a
már bajnoknak tekinthetõ hazaiak átadták a mérkõzést Bábolnának, de ez
nem így történt. Kísérleteztek, harcoltak, de játékuk nem vezetett ered-

ményre. Csongrádi Péter edzõ még
azt is megengedhette magának, hogy
feltörekvõ, tehetséges fiatal játékosokat is becseréljen, mint Fábián Dávid,
vagy Popovics György, és így kapott
játéklehetõséget a mindössze tizenhét
esztendõs Csillag Máté is.
A bajnokot otthonában gyõzte le
együttesünk, így a tabella nyolcadik
helyén végeztek. Bányász SE – Bábolna SE 0:3.
Hantos Péter

KÉZILABDÁS LÁNYOK BALATONI SIKERE
A bábolnai nõi kézilabda csapat tagjaiból verbuválódott
strandkézilabda együttes június 28-29-én immár negyedik
alkalommal vett részt a vonyarcvashegyi „Balaton Beach
Cup” elnevezésû nemzetközi strandkézilabda tornán. 14
nõi és 16 férfi csapat (köztük németek, osztrákok) vett részt

ezen a kétnapos tornán, ahol Bábolna együttese bravúros
sikert aratott. A lányok az elsõ helyet megszerezve a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel, illetve a torna legjobb
játékosa címet is bábolnai játékosnak, Fehér Máriának ítélték.

ORSZÁGOS MINÕSÍTÕ VERSENY DÍJUGRATÁSBAN
Országos csúcsot döntött a Ménesbirtok

Június utolsó hetében rendezte meg a Magyar Lovas
Szövetség Díjugrató Szakága a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft-vel karöltve öt napig tartó Bábolnai Országos Minõsítõ Díjlovagló Versenyét, természetesen Bábolnán. A rendezõ Ménesbirtok számára már idejekorán felmerült a lovak, lovasok és startigények magas száma, ezért
Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató a szervezõk egyetértésével úgy döntött, már szerdán elindítják a versenysorozatot.
Mint kiderült, jól döntöttek, hiszen vasárnapig bezárólag a
versenybíróság 1419 startot regisztrált az 5 napos verseny
ideje alatt, melyen több mint 120 egyesület 500 lova és közel 300 lovasa mérettette meg magát. Az imént említett
startszám országos rekord, hiszen hazánkban még nem regisztráltak díjugrató versenyen sem fedeles, sem pedig
szabadtéri megmérettetésen ennyi rajtot.
A Ménesbirtok igazgatója szerint ez egyben büszkeség,
másrészt viszont logisztikai probléma, melyet – elõrelátásuknak köszönhetõen - sikerrel oldottak meg. Ez tesztelte
ugyan Bábolna teherbíró képességét, de amint azt Bérci
Balázs lapunk számára elmondta, nem céljuk a rekordok
Tóth Flóra ifjúsági kategóriában
egy elsõ hellyel dicsekedhet
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döntögetése, csupán a legkiválóbb feltételeket kívánják
nyújtani a verseny lebonyolításához, függetlenül attól, hány
résztvevõt kell elhelyezniük.
Szerdától vasárnapig 35 versenyszámban mérhették öszsze tudásukat lovak és lovasok minõsítõ pontszámokat
gyûjtögetve, nem utolsó sorban pedig a gyõztesek értékes
kupákat szerezve. A helyi illetõségû lovasok számát látva
látszik, hogy Bábolnán évtizedek után ismét felfelé ível a
sportot ûzõk száma, akik egyrészt a Kisbábolna Lovas Klub
színeiben versenyeznek, de javarészt a Ménesbirtok égisze
alatt lovagolnak. A sportolók jórészt fiatal, egyrésze kezdõ
díjugrató, akikben megvan egy feltörekvõ, ifjú nemzedék
egészséges sport- és ló-szeretete, mely remélhetõleg komoly sikereket hoz a jövõben. Az ifjúság ezúttal is bizonyított, hiszen Tóth Flóra ifjúsági kategóriában egy elsõ hellyel
dicsekedhet, Tornyos Fanni pedig a felnõttek között amatõr
számban szerzett második helyezést. Mindketten a
Kisbábolna Lovas Klub versenyzõi. A klub lovasai közül
Suhayda Anna is remekül szerepelt, õ a kezdõ lovasok közt
vívott ki magának egy negyedik helyet. A Ménesbirtok díjugratói közül Tóth Martin végzett az élen nyitott versenyszámban, de remekül teljesített a fiatalok közül Tóth Mónika, Meixner Vanessa és Kirsch Noémi, valamint az elvárásoknak megfelelõen lovagolt a cég felnõtt versenyzõje,
Szentirmai Péter, aki talán a legtöbb szám résztvevõje volt.
A vasárnapi Nyári Bábolnai Nagydíj pályáját 3 lovas teljesítette hibapont nélkül. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ügyvezetõ igazgatója is elégedett volt a teljesítményekkel.
A társaság vezetõje már a küszöbön álló, augusztusi nemzetközi díjugrató megmérettetést is elõrevetítette. A versenyre várhatóan Lengyelországból is érkeznek, a szervezõk - tudomásunk szerint - különleges mezõnyre számítanak.
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BAJNOKSÁG

NÉPSZERÛBB SPORT A TESTÉPÍTÉS

Egyre-másra érik egymást a testépítéssel foglalkozó rendezvények és
események. Bábolnán június 7-én
rendezték meg a városi fekve nyomó
bajnokságot. Az eseményen településünk polgármestere, dr. Horváth Klára is tiszteletét tette, éreztetve, hogy
az önkormányzat számára a sportélet
fejlesztése és közösségépítõ hatásának támogatása mennyire fontos.
A bábolnai fitnesz-terem állandó
látogatói is hozzájárultak új gépek
megvásárlásához, ezt illett megünnepelni egy fõleg helyi tagokat megmozdító fekvenyomó bajnoksággal.
Szarka Gergely, a rendezvény szervezõje elmondta, valójában egy hagyományteremtõ sorozat elsõ állomásaként értelmezhetjük a versenyt,
ugyanis a jövõben minden tavasszal és õsszel bonyolítanának le hasonló megmérettetést.
A termet rendszeresen használó 50-60 fiatal közül 15-en képviselték városunkat, és érkeztek
Gyõrbõl is a súlyokkal megbirkózni szándékozók.
Az elõzetes tervek szerint a sorozatot késõbb szeretnék bekapcsolni a régiós és országos erõsportok életének vérkeringésébe, egy nívós esemény
helyszíneként jelentkezik a jövõben még Bábolna.
Ezentúl a testépítõ sport népszerûsítése keretében havonta egyszer a Szabadidõközpontban található edzõteremben nyílt napot rendeznek, ahová a szebbik nem képviselõit is szeretettel várják.
Sebestyén Sz.

TESTÉPÍTÉS

EGÉSZSÉGESEN

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk az erõsport
bábolnai rendezvényeirõl. Az elmúlt hónapban sem kellett szomorkodni a helyi testépítõknek, ugyanis két eseményt is rendeztek számukra. Június 14-én Szarka Gergely szervezõmunkájának köszönhetõen egy elméleti
szemináriumra hívták meg a város sportkedvelõit, ahol is
a központi téma a testépítés, azaz a body-building egészséges mûvelése volt. A szeminárium folyamán elõadást
tartott Kovács Zsolt, a Body Builder magazin fõszerkesztõje, aki lapunk számára elmondta: azért kezdett el a testépítõ kultúrát népszerûsítõ elõadássorozatba, hogy leszámoljon a testépítéshez kapcsolódó elõítéletekkel, valamint megmutassa, hogy az esztétikai szépség mellett a
bodybuilding tartalommal teli sportteljesítmény is. Méghozzá doppingszerek nélkül. Kovács Zsolt beszélgetésünk során hangsúlyozta, az „illúziók sportjából” a valóságba hozza vissza a erõsportok szerelmeseit. „Sem erõsportban, sem a testépítésben nem kell arra törekedni,

hogy kinézetünkben legyünk a csúcson, hanem azt kell
elérni, hogy valójában megpróbáljunk minél egészségesebbnek és minél jobbnak lenni mentálisan és fizikailag
anélkül, hogy illúziókat kergetnénk”. A magazinja által
preferált testkultúra meghatározásába tehát nem fér bele
a doppingszerek használata, az több magánál egy sportnál, hiszen hozzátartozik az egészséges életvitel is.
A szemináriumra ellátogatók találkozhattak Oláh Vivien
testépítõ versenyzõvel is, aki interjúban elmondta, a család erkölcsi, szellemi, etikai segítsége nélkül nagyon nehéz ezen a téren sikeresnek lenni. A nõk manapság fõleg
a fitnesz terén jeleskednek, de egyre többen fordulnak a
testépítés felé. A harmadik testépítéssel foglalkozó városi
rendezvényre nem csak szûkebb régiónkból, hanem több
száz kilométerrõl is érkeztek érdeklõdõk, akik jó hangulatú beszélgetés mellett egy új mozifilmnek is beillõ ismertetõt nézhettek meg.
S. SZ.
www.btv.hu
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MÁTRAY-HÁZ KUPA

Idén tizedik alkalommal rendezték meg településünk sportcsarnokában a Mátray-Ház Kupa elnevezésû kézilabda tornát. A hagyományoktól eltérõen ez évben nem
évadnyitóként, hanem mint évadzáró rendezvény szerepelt az idei
sportesemények sorában.
A helyi sportélet egyik kiemelt eseménye tíz évvel ezelõtt szponzori tevékenységbõl adódóan kezdõdött,
majd visszatérõ rendezvénnyé nõtte
ki magát. Dr. Mátray Árpád és néhai
felesége, Mátray Magdolna annak
idején aktívan sportoltak – többek között kézilabdáztak is –, ezért komoly
elhivatottsággal támogatták a helyi
kézilabda csapatot.
A bábolnai lányok ezúttal gyõri és
Gyõr környéki csapatok ellen játszottak a tornán. Szilágyi Ágnes szervezõ
és Szántó Zita edzõ úgy gondolták,
olyan együtteseket hívnak meg a tornára, akik kevésbé ismertek lányaink
számára, más bajnokságban, más
szemléletben játszanak, mint megyénk csapatai. Így kapott meghívást
a Gyõrszemere, a Széchenyi Egyetem ifjúsági, és egy gyõri 40 év feletti
korosztályú együttes.
A torna a szervezõk várakozásait
igazolta, hiszen sportszerû, magas

színvonalú, küzdelmes mérkõzéseken dõlt el a helyezések sorsa. Külön
említést és tiszteletet érdemel a gyõri
VKLSE gárdája, mely 40 év feletti játékosokból verbuválódott egykori rutinos kézilabdás hölgyekbõl. Ma is
ütõképes csapat, tudásukat, küzdõképességüket a legfiatalabbak is
megirigyelhetik.
Szántó Zita, a BSE kézilabda szakosztály edzõje szerint csapata élve-

zettel, felszabadultan játszott, az idén
meghívott ellenfelek az újdonság erejével hatottak rájuk, és ez a játékukon
is meglátszott. Messze túlszárnyalták
azt a teljesítményt, amit év közben, a
bajnokság során tanúsítottak. A bábolnai lányok edzõje reméli, hogy ezt
a játékmódot továbbviszik, és az elkövetkezendõ szezonban is ilyen lelkesedéssel és sikeresen fognak szerepelni.
A BSE nõi kézilabdázói tehát legjobb formájukat hozták a tornán, így –
ha kemény küzdelmek árán is – megnyerték a kupát. Második helyet a
gyõri 40 év feletti hölgyek csapata
szerezte meg, a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a Széchenyi Egyetem ifjúsági együttese állhatott fel, negyedikként pedig a gyõrszemereiek
végeztek. A legjobb kapus díját
Szalai Stella, a gyõrszemerei kézilabda csapat játékosa kapta, a gólkirálynõ a SZESE játékosa, Nyilas Enikõ
lett. A torna legjobb játékosának Királyné Nagy Ildikót választották a
VKLSE Gyõr együttesébõl, a hazai
csapat legjobb játékosaként pedig
Fehér Máriát köszöntötték, a legjobb
hazai védõjátékos címet Kovács Karina nyerte el.
Kiss Fruzsina
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