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K ERÍTÉS ÉS JÁRDA ÉPÜLT A RÉGI TEMETÕNÉL

Újabb állomásához érkezett a bábolnai beruházások sora, miután a
nyár során az önkormányzat átadta az
Ácsi út bevezetõ, felújított szakaszát.
Az ünneplést a régi temetõ bejáratánál
tartotta a bábolnai városvezetés, miután ez volt a leglátványosabb pontja a
fejlesztésnek. Dr. Horváth Klára polgármester elmondása szerint mintegy
bruttó negyvenöt millió forintot fordítot-

tak a régi sírkert oldalfalának kiváltására, az öntözõrendszer, a díszkivilágítás
kialakítására és a parkosításra. A város
vezetõsége a temetõ bejáratának felújítása mellett további településszépítõ
beruházásban is gondolkodott, így
épült újjá a temetõkert melletti járda,
de megszépült a környékbeli élelmiszerbolt környezete is, ahol térburkolást végeztek. A megújult útszakasz

mellett parkolók is létesültek, és felszámolták a kátyús útszakaszokat. Kapcsolódó beruházásként a területen található buszvégállomás is fejlesztésre
vár, melynek kivitelezését a jövõ esztendõben tervezi a testület. Ugyanitt
gyalogos átkelõhely is létesül majd.
A beruházás számos érdeket szolgál. Egyrészt ez az útszakasz látványos változáson ment keresztül, a városkép is megszépült, melyben a helyieken túl a városba látogató turisták
is örömüket lelhetik, valamint a közlekedés is biztonságosabbá vált.
Az elkészült beruházást követõen a
településre vezetõ útszakasz karbantartására is figyelmet fordít az önkormányzat. Az avatón a polgármester
mellett Popovics György megyegyûlési elnök is üdvözölte a beruházást, és
megfogalmazta: a város jól használja
forrásait, ezt mutatják az egymást követõ fejlesztések. Véleménye szerint a
fejlõdést hozó beruházásokat a jövõben is folytatni kell.
A ceremónián az egyházak helyi vezetõi megáldották az elkészült útszakaszt.

Ü NNEPELTEK : MEGÚJULT AZ IDÕSEK KLUBJÁNAK ÉPÜLETE

Terített asztalnál hallgatták a bábolnai szépkorúak a város polgármesterének, dr. Horváth Klárának
szavait, aki a megújult klubépület átadására érkezett a jó hangulatú kerti partira. A rendezvényen Popovics
György és Jakusné Udvardi Hedvig
Mária helyi önkormányzati képviselõk is megjelentek azzal a szándékkal, hogy köszöntsék azokat a nyugdíjasokat, kiknek a település egésze
a múltját és gyarapodását is köszönheti.
A város vezetõje elmondta: az utóbbi idõszakra tervezett munkák során
megújultak a nyílászárók és a belsõ falak, ezeken túlmenõen az ajtók festésére is sor került az Idõsek Klubjában.
A fejlesztésre több mint hárommillió forintot fordított a bábolnai önkormányzat.
A több lépcsõben megszépült épület berkeiben a helyi szépkorúak mindig hasznos idõtöltést találnak a hétköznapokon, hiszen a napról napra
idejáró közösség összeszokott társaságként szervezi szórakoztató programjait. A jó hangulatú kerti parti alkalmával a polgármester köszöntõjében
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hangsúlyozta, az önkormányzat igyekszik a szépkorú lakosság kedvében
járni, ezért tartotta fontosnak, hogy
egy minden igényt kielégítõ épületben
tölthessék a szabad órákat.
Legutóbb a város egy új, a réginél
komfortosabb kisbuszt is vásárolt,
mely ugyancsak jó szolgálatot teljesít
a klub életében.

Az üdvözlõ szavakat követõen a kerti fõzõcske gyümölcsét jóízûen ízlelgették a megjelentek. A gõzölgõ vadpörkölt Buza Gézáné és Németh
Tiborné kezét dicsérte, akik beleadták
minden fõzõtudományukat, hogy társaik kedvében járhassanak az ízletes
egytálétellel. A kerti parti kötetlen beszélgetésekkel zárult.
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Ö NKORMÁNYZATI
A nyári idõszakban is akadt feladat a helyi döntéshozók számára, több ízben is rendkívüli ülést tartottak.
Új vezetõjére vár a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdésiés Sportközpont, miután Török Sándor intézményvezetõ
augusztus 31-vel közös megegyezéssel kérelmezte munkaviszonyának megszüntetését. A megüresedõ álláshelyre
pályázatot írt ki az önkormányzat július 24-ei rendkívüli ülése alkalmával. Az már tudható, hogy az október 31-ei határidõvel benyújtandó pályázatokról az újonnan felálló testület
dönt majd. Az ülésen elhangzott, az intézmény öt állásából
három már betöltött.
A rendkívüli testületi ülés folytatásában a Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának - törvényi elõírások miatt szükséges - módosítása került terítékre. A módosításra azért volt szükség, mivel az ügyvezetõ
személyében változás történt egy korábbi döntés alapján.
Az okiratban a könyvvizsgálóra vonatkozó részt is módosította a grémium, mert a könyvvizsgáló személye nem szükséges a megváltozott feladatú kft. mûködéséhez. Mint elhangzott, idõközben az új Ptk. is hatályba lépett, ezért eszerint is módosítani kellett az intézmény alapító okiratát. A
képviselõk a napirendben egyhangú szavazással döntöttek
arról is, hogy az intézmény fõ tevékenységi körének megváltozását a könyvelõ jelenti be a jövõben, és a következõ
szerzõdésmódosításkor már a megváltozott tevékenységkörrel fogják elõterjeszteni az alapító okiratot.
Részletes elõterjesztés alapján tanácskoztak a háziorvosi
körzet helyettesítésérõl szóló tájékoztató kapcsán.
A helyi háziorvosi ellátás zavartalan mûködtetése és a lakosság elégedettsége érdekében indított intézkedést az önkormányzat. Kardinális probléma ugyanis dr. Jankó Miklós
Jenõ elhunyt háziorvos praxisának eladása, és a háziorvosi
helyettesítés kérdése. A testület korábbi határozatát az orvos özvegyének, dr. Jankóné dr. Bencze Rozáliának is
megküldte az önkormányzat, aki levélben válaszolt a praxisjog eladásának okán. Az ülésen felolvasott levélbõl kiderül, a körzeti utódlás ügyében számos intézkedés indult a
volt háziorvos családjában, valamint, hogy a hagyatéki eljárás folyamatban van a Közös Önkormányzati Hivatalban, jelenleg a társszervek visszajelzésére várnak az adó- és értékbizonyítványok tekintetében. A megváltozott jogszabályok miatt 2015. július 8-ig az örökösök dönthetnek a praxis
sorsáról, az önkormányzatnak egy évig nincs beleszólása.
A képviselõk többségében a gyászoló család érdekében
szólaltak fel, mely szerint mindenképpen tiszteletben kell
tartani az örökösök kéréseit, és a lakosság türelmét és
megértését kérték a kialakult helyzet megoldásáig.
A következõkben az ÉDV Zrt. amortizációs díj felhasználásáról szóló tájékoztatása hangzott el, melybõl kiderült: a
szennyvíztelepen található eszközök javításra szorulnak,
amit a társaság a tízmillió forintos kerettel rendelkezésre álló amortizációs díj terhére kíván megvalósítani. A képviselõtestület állásfoglalása szerint csak akkor áll módjában ezt
elfogadni, amennyiben a társaság beszerzi az elvégzendõ
munkák elõzetes árkalkulációját, és olyan szakértõi véleményeket, amelyek igazolják a munkák szükségességét. A
grémium a tárgyban független szakértõvel is megvizsgáltatja a telepen használt berendezések állapotát, illetve a javítással összefüggõ ügymenetet.
A júliusi rendkívüli testületi ülést a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatása
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zárta, melynek kapcsán elfogadták a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató kiválasztására vonatkozó eljárást.
A közelgõ önkormányzati választások kérdésköre indokolta, hogy a bábolnai testület augusztus 7-én ismét
tárgyalóasztalhoz üljön.
A képviselõk ekkor elsõként a 2014. elsõ félévi költségvetési beszámolóról készült tájékoztatás kapcsán szavaztak,
majd a törvényi elõírások alapján megválasztották a 2014.
évi önkormányzati választások zavartalanságáért is felelõs
Helyi Választási Bizottság tagjait. Rendes tagnak Pauerné
Erdélyi Erikát, Morovicz Józsefnét és Szilágyi Ágnest nevezték meg, póttagnak Tóth-Petrovszky Évát
és Pohlné
Szili Erikát választották.
Az ülés kínált alkalmat arra is, hogy a Bábolna Televízió
Nonprofit Kft. választási etikai kódexét, valamint elõzetes tájékoztatását elfogadják, mely az október 12-i választáson
induló jelöltek bemutatásával kapcsolatban világított rá a
feltételekre. A döntés alapján a Bábolnai Televízióban és a
Bábolnai Fórumban a 2014. októberi lapszám választási
melléklete áll rendelkezésre ahhoz, hogy a jelöltek egyenlõ
esélyekkel bemutatkozhassanak, így október elsõ hetében
találkozhat a város lakossága a választási témával.
Az ülés folytatásában felmerült a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont megbízott intézményvezetõi feladatainak ellátására vonatkozó téma. Az augusztus 7ei tárgyalás azonban már eredményesnek tekinthetõ, hiszen megbízással zárulhatott a helyi Benis Piroska számára, aki szeptember 1-jétõl november 30-ig látja el a mûvelõdési intézmény vezetését.
Elfogadta a testület az ÉDV Zrt. által üzemeltetett, de az
önkormányzat tulajdonában lévõ víziközmûvekre vonatkozó gördülõ fejlesztési tervet azzal, hogy a 2020-2029-re vonatkozó III. ütem részletes pontosítása is megtörténik az ehhez szükséges költségvetéssel alátámasztva, még a megvalósítást megelõzõ 2 éven belül.
Ez a nyári ülés adott alkalmat arra is, hogy a bábolnai
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde élére megbízott vezetõt
választhassanak a képviselõk. A nevelési intézmény megbízott vezetõje Lipótné Horák Valéria lett, aki az intézményvezetõi állásra kiírt pályázat eredményének megállapításáig
látja el teendõit. A grémium a bölcsõde és óvoda nyitva tartásának módosítása kapcsán is meghozta döntését, mely
szerint az intézmény reggel hat órától 16:30-ig lesz nyitva.
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és
Sportközpont (2943 Bábolna, Béke u. 1.)

igazgatói állás betöltésére
pályázatot ír ki.
A pályázat benyújtási határideje

2014. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-000-as
telefonszámon.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.
www.btv.hu

3

2014. augusztus-szeptember

BÁBOLNAI FÓRUM

FÖLDBEN A LEENDÕ MENTÕÁLLOMÁS ALAPKÖVE
A jövõben országosan 22 mentõállomás épül, az egyik városunkban. A
helyben már régóta áhított fejlesztés új mérföldkövéhez érkezett augusztus
26-án, az ünnepélyes alapkõletétel alkalmával, melyen Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke, dr. Horváth Klára polgármester és a mentõszolgálatot képviselõ szakemberek jelentek meg. A beszédek sorát követõen a leendõ mentõállomás alapkövét
dr. Burány Béla, az OMSZ fõigazgatója és a helyi vezetõk együttesen helyezték el. Az alapkõletétel után lakossági fórumot is tartottak a Polgármesteri Hivatalban, ahol dr. Horváth Klára polgármester asszony, dr. Gyöngyösi Péter OMSZ projektigazgató és dr. Onódi Lívia regionális orvosigazgató
ismertették a projekt tartalmát és várható folytatásának részleteit.
A várva-várt beruházás az Országos
Mentõszolgálat és az Európai Unió által támogatott kiemelt projekt, a „Sürgõsségi ellátás fejlesztése-mentés”
címû törekvés révén az ország egész
területén nagyvolumenû hálózatbõvítést eredményez.
Bábolna városvezetése örömmel
adta át önkormányzati területét a fejlesztést végrehajtó szerv számára, miután lefedetlen területnek számít.
Dr. Horváth Klára polgármester elmondta: a 2006-2010 között mûködõ
képviselõ-testület 2009-ben egyértelmûen döntött arról, hogy átadja a Víztorony és a Jégeri út sarkán található
ingatlant, hogy ott mentõállomás létesülhessen. Az azóta eltelt években
csak erõsödött az akarat a mentõállomás kialakítására. Az elõkészítés azonban hosszú ideig tartott, de az augusztus 26-ai alapkõletétel már elõrevetíti,
hogy hamarosan beérik az eltelt években végzett munka gyümölcse.
A polgármester elmondása szerint,
az új mentõállomás falai jövõ májusra
már állhatnak, az átadást ugyanis
nyárra tervezik.
Az életmentõ állomás a bábolnai
szakellátáshoz szorosan kapcsolódhat, miután kiegyensúlyozottabb
egészségügyi szolgáltatást és ellátórendszert ígér, fogalmazott a városvezetõ.
– Az önkormányzat támogatásával a
prevencióra is nagy hangsúlyt fektetünk, mert fontos számunkra a helyiek
egészsége. Mindannyian tudjuk, hogy
a szakellátások tekintetében a gyõri
kórházhoz tartozunk, itt van az orvosi
és a fogorvosi ügyelet is. Annak érde-

kében, hogy az ellátórendszer kiegyensúlyozottan mûködjön éves
szinten 25 millió forintot fordít a város
ennek támogatására a költségvetésbõl, és úgy gondolom, hogy a következõ testület is elkötelezett lesz az
iránt, hogy idõs lakosaink, a középkorúak és a fiatalok egy harmonikus, kiegyensúlyozott ellátást kaphassanak –
magyarázta a polgármester.
A mentõállomás létesítésének helyben heves ellenzõje is akadt attól tartva, hogy a környéken a mentõállomás
a környékbeliek nyugalmát zavarhatja.
– A helyszínválasztás azonban nem
véletlenszerûen történt meg, szigorú
feltételeknek kellett megfelelnie azon
területnek, amelyen az intézmény létesülhet. Az önkormányzatnak nem volt
más lehetõsége a helyszín biztosítását
tekintve, a mentõszolgálat is egyetértett a választással. A mentõautók vo-

nulása szabályozott. A mentõjármûvek
nem a lakosság zavarása érdekében
indulnak majd útnak, hanem, hogy életet mentsenek, ezt kell figyelembe vennünk – összegzett a polgármester.
Fontos tudni, hogy a projekt pályázati kiírásának megfelelõen csak olyan
ingatlanon valósulhat meg a fejlesztés,
mely a Magyar Állam tulajdonában és
az Országos Mentõszolgálat vagyonkezelésében van. Bábolna támogatásának révén kerülhetett sor a szerzõdéskötésre, mely biztosítja a beruházás fedezetét. Az építészeti kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik.
Az új bábolnai mentõállomás építésére
bruttó 100 millió forint áll rendelkezésre.
Örömteli az is, hogy a létesülõ intézmény parkolójába az épület átadásakor két új, teljesen felszerelt B típusú
mentõgépkocsi is beparkolhat.
A tervek szerint a bábolnai létesítményben motorikus garázskapuk segítik majd a mentõsök munkáját, kiépítik a CO érzékelõ/riasztás és szellõztetõ rendszert, lesz mentõgépkocsi-mosó és fertõtlenítõ, az energiahatékonyság érdekében az épület tetõszerkezetére napkollektorokat helyeznek el,
nem utolsó sorban az épületben fekete-fehér öltözõt alakítanak ki.

Az országos törekvés részleteirõl:
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgõsségi ellátás fejlesztése – mentés” projekt keretében országosan 22 helyszínen épül új mentõállomás és 60 állomást dinamizálnak, vagyis korszerûsítenek.
Emellett 178 db B és C típusú mentõgépkocsi illetve eset/rohamkocsi, 22 db mentõorvosi kocsi, valamint jelentõs
számú és értékû orvostechnikai és oktatási eszköz beszerzésére kerül sor. Az említetteken túl 18 skill-labor és 4 szimulációs központ kialakítása valósul meg. A TIOP 2.2.1 projekt 10,94 milliárd forintos keretösszegébõl 18 megyében indulnak meg a fejlesztések, mely a közép-magyarországi régió kivételével az ország valamennyi régióját érinti.
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AZ ÁCSI FEJLESZTÉS BÁBOLNÁT IS SZOLGÁLJA
Ünnepélyes keretek között adták át az immár 131
éves múltra visszatekintõ Ácsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület felújított szertárát.
Az épület látványos változáson ment keresztül a nyár során, melynek haszna nemcsak az ácsiakat, de a bábolnaiakat is érinti. A tûzoltóság épületének energetikai célú korszerûsítése a 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtására kiírt pályázaton elnyert
százszázalékos támogatással, egyesületi és önkormányzati kiegészítéssel közel 22 millió forintból valósult meg.
A felújítás révén az épület utólagos fal és födémszigetelést kapott, sor került az elöregedett nyílászárók cseréjére,
valamint az emeleten lévõ elhelyezési körletek átalakítására
is.
A legszembetûnõbb változás, hogy a Fõ úton elhelyezkedõ épület külsõleg is megújult, homlokzata új színezést kapott, így mostantól kellemesen illeszkedik Ács szépülõ arculatába. Az ácsi városvezetés reményei szerint az átalakítással nemcsak az épület fenntartási költségei csökkenek,
hanem javulnak a 49 fõt számláló egyesületben szolgálatot
teljesítõ önkéntesek munkavégzési feltételei is.
– Õk oda indulnak, ahonnét mi menekülünk – fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelõs államtitkár, aki elismeréssel nyilatkozott a tûzoltók fegyelmezett, áldozatkész munkájáról, és örömmel gratulált a helyi
parancsnoknak a sikeres pályázat eredményeképpen megújult épület elkészültéhez.
A tûzoltószertár avatásán Popovics György, a megyei
közgyûlés elnöke, Molnárné dr. Taár Izabella, a Komáromi
Járási Hivatal vezetõje, Kelkó Balázs tûzoltó alezredes, a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje és Futó
Lajos, a Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke is részt vettek, jelezvén az alkalom fontosságát. Kiemelkedõ momentum,
hogy az ácsi városvezetésen túl a környékbeli települések,
így Bana, Bábolna és Nagyigmánd polgármestereit is meg-

invitálták, hiszen a tûzoltószertár megújulása valamennyi
település érdeke.
A rövid ünnepséget követõen a történelmi egyházak helyi képviselõi megszentelték, megáldották a megszépült
szertárat, ezt követõen Kosztolányi István tûzoltóparancsnok épületbejárásra és az elõdök elõtt tisztelgõ kiállítás
megtekintésére invitálta a megjelenteket. A bejárás alkalmával a tavalyi márciusi hóhelyzet vagy a dunai árvíz mentési munkálatai során is helytálló önkéntesek büszkén kalauzolták vendégeiket a felkészülésüket biztosító, felszerelésüket tároló termeken, a riasztásokat fogadó szobán, és bemutatták az épület elõtt sorakozó jármûveket. - 2005-ben új
szintre léptek az ácsi egyesület tagjai azáltal, hogy köztestületet alakítottak, és ezzel együttmûködési területet vállaltak. Felelõs döntésük Ács mellett Bábolna és Bana településeket is szolgálja. Az idei esztendõtõl, amennyiben az
szükséges, Komárom területén is segítik a hivatásos tûzoltók munkáját – mondta Erdélyi István tûzoltó ezredes, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese.

PINTÉR TIBOR AUGUSZTUS ELSEJÉVEL BÚCSÚT VETT BANAI FELADATAITÓL
Pintér Tibor zászlós 2008
óta körzeti megbízott városunkban, ezt megelõzõen járõr, majd járõrvezetõ volt. Augusztus elsejétõl megvált
Banától, ahol korábban hasonló munkakörben tevékenykedett. Helyét a banai Kovács
Attila rendõr törzsõrmester
vállalta át.
A fiatal rendõr – elmondása
szerint – már a szakközépiskolában döntött arról, hogy a rendõri hivatást választja.
– A lakásbetörések nem jellemzõek Bábolnán, sokkal inkább akadnak kábítószerrel kapcsolatos ügyek, mely véleményem szerint nem csupán Bábolnát érintik megyénkben.
Az önkormányzat által kiépített kamerarendszer amellett,
hogy a lakosság biztonságérzetét növeli, a munkánkban is
többször volt már segítségünkre. Volt már olyan is, hogy elkövetõt fogtunk a rendszer jóvoltából, mely a felderítések
során is nagy szerepet játszik. A város legfrekventáltabb
pontjain mûködõ berendezéssel a település legfontosabb
intézményeit is kiválóan megfigyelhetjük, ráadásul még az
éjszakai látásviszonyok mellett is kiválóan mûködik. A szerverszobához a polgármesteri hivatal nyitva tartásától függetlenül is hozzáfér a rendõrség – magyarázza a körzeti

megbízott, aki havonta egyszer tartja fogadóóráját a lakosság számára. Elmondása szerint azonban gyakoribb, hogy
telefonon keresik. Elérhetõségét a helyi Bábolnai Fórumban és televízióban is népszerûsíti az önkormányzat, a lakosság tájékoztatása érdekében.
Pintér Tibor elmondása szerint jó kapcsolatot ápol a város vezetõivel, az önkormányzat még májusban Szent
György és Szent Flórián napja alkalmából egy éjjellátó készülékkel támogatta a szervet.
– Igyekszem a helyi oktatási intézmények prevenciós teendõit segíteni, és különös figyelemmel lenni az idõsebb,
kiszolgáltatottabb korosztályra.
Idén volt tíz éve, hogy Pintér Tibor felszerelt. A precíz
munkavégzésben hisz, rendõrként a droghasználat ellen
való fellépést érzi legfontosabb feladatának. Feladata igen
sokrétû, hiszen a lakosság változatos problémákkal keresi
fel, ezek közt olykor elõfordulnak családi veszekedések, kisebb lopások is.
Arról csak szerényen mesél, hogy számos alkalommal jutott a járõrverseny megyei mezõnyébõl az országos döntõbe. A fiatal zászlós, hogy több lábon álljon, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöknek is tanult. Igaz, elmondása
szerint, jövõjét is körzeti megbízottként képzeli el.
Magánéletérõl csak annyit árul el, hogy párja is egyenruhás a vízirendészetnél.
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VÁLASZTÁSI
KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom Bábolna Város
választópolgárait, hogy a
2014. október 12-ei helyi önkormányzati választáson a
helyi önkormányzati képviselõ jelöléshez 31 érvényes
ajánlás, a polgármester jelölt állításához 91 érvényes
ajánlás szükséges.
Bábolna, 2014. auguaztus 18.
Kocsis Gábor HVI vezetõje

BÁBOLNAI FÓRUM

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL

POLGÁRMESTER ÉS KÉPVISELÕ JELÖLTEK SZÁMÁRA
Amint azt valószínûleg olvasóink tudják, Áder János köztársasági elnök 2014.
október 12-re tûzte ki az önkormányzati választásokat. A Bábolnai Fórum a
korábbi választásokhoz hasonlóan ingyenes és fizetett hirdetési lehetõséget
biztosít a jelöltek számára októberi kiadásában, annak választási mellékletében. A választási idõponthoz igazodva októberi lapszámunk megjelenési idejét elõre hoztuk október 3-ra. Ezért kérjük a megjelenést igénylõ jelölteket,
politikai hirdetéseiket legkésõbb szeptember 22-én 12 óráig juttassák el szerkesztõségünkbe. (Elérhetõségeinket az impresszumban láthatják.)
Karakterszámok: 1/4 oldal fotóval: 1300
fotó nélkül: 1500
1/2 oldal fotóval: 2600
fotó nélkül: 3000
1 oldal fotóval: 5800
fotó nélkül: 6400
A Bábolnai Televízióban is nyílik lehetõség ingyenes politikai reklámok közzétételére. Mindkét médiára vonatkozó szabályrendszer megtekinthetõ a Bábolnai Televízió, illetve Bábolna Város honlapján, vagy átvehetõ Kocsis Gábor
jegyzõnél. A polgármester és képviselõ jelöltetek automatikusan megkapják
az említett nyomtatványt.

AUGUSZTUS 20. –
KENYÉRSZENTELÉS

Augusztus 20-án, államalapító Szent István király ünnepén évtizedes hagyomány, hogy a nagy nyári mezõgazdasági munkák befejezéseként az egyházak megáldják, megszentelik az új kenyeret. Nemzeti ünnepünkön a
bábolnai római katolikus templomban rendezett ünnepi
szentmisét és áldást követõen került sor az új kenyér
megszentelésére. Varga Imre plébános megáldotta a kenyeret, melybõl a hagyományok szerint a hívõk is vihettek magukkal egy-egy szeletet.

És az ön városa mit rejteget?
A törvénytisztelet, a jogkövetõ magatartás a modern demokráciák alapja. Nagymértékben rombolja az állampolgárok, a vállalkozások jogkövetõ
magatartás iránti elkötelezettségét, ha
maguk az állami intézmények sértenek
törvényt – írja az index.hu, mely nemrégiben a Korrupciókutató Központ
Budapest “Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és világháló” címû elemzésével foglalkozott. Az eredményekbõl lapunkban is szemezgettünk, miután városunk is nagyító alá került.
A központ a magyarországi városok
korrupciós kockázatát vizsgálta az önkormányzatok honlapjai alapján, feltárva azok átláthatóságát, vagyis nyitottsági indexét, valamint, hogy miként
tartják be a rájuk vonatkozó törvényeket. Ez utóbbi fogalmat törvénytisztelet
index-ként említi.
A közbizalom, növekedés és jólét témakörében az elemzésekbõl kiderült,
hogy “a magyar városok önkormányzatait inkább az átláthatóság hiánya és
törvényszegõ magatartás jellemzi, bár
több önkormányzat példája is arra mu6
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tat, hogy lehetséges a törvények betartása”. Az összegzésben a központ arra következtet, hogy az átlagos magyar önkormányzatnál magas a korrupciós kockázat, pedig „a közbizalom
léte, a joguralom érvényesülése és az
ebbe vetett hit alapja a hosszú távú
gazdasági növekedésnek és végsõ soron feltétele a társadalom jólétének”.
Az index.hu írása szerint: az önkormányzatok honlapjait elõre összeállított szempontok szerint vizsgálták.
Úgy tudjuk, felkutatták, hogy a honlapon elérhetõek-e a közbeszerzési
szerzõdések, képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei, foglalkoznak-e átláthatóságra vonatkozó kérdésekkel,
de vizsgálták, hogy milyen nyelven érhetõ el a honlap, vagy tartalmaz-e oldaltérképet.
A legnyitottabb és legtörvénytisztelõbb városokat az adatbázis matematikai-statisztikai módszerekkel való
elemzése és összetett mutatók kiszámolásának alapján igyekezett megnevezni a kutatóközpont. Egyértelmû,
hogy a nyitottsági index az adatok ke-

zelésétre, átláthatóságára, a törvénytiszteleti index pedig a törvényileg szabályozott információk közzétételére világít rá.
A Magyar Önkormányzati Nyitottság
Index - amit a “MANYI” rövidítéssel illettek - listában elsõ helyen Sopron áll,
azt Pilisvörösvár, majd holtversenyben
Békéscsaba, Kecskemét és Szeged
követi: Az interenetes média felületén
az látszik, hogy Bábolna a hatodik elõkelõ helyen áll. Az értékeket tekintve
hasonló pontszámot kapott Budapest
22. kerülete, Bük, Göd, Hévíz,
Kistarcsa,
Lajosmizse,
Martfû,
Mezõberény,
Mezõkövesd,
Mórahalom, Nyíregyháza, Tatabánya
és Zalaegerszeg is.
A Korrupciókutató Központ Budapest forrása alapján az Önkormányzati
Törvénytisztelet Index, vagyis az ÖNTI
alapján a legtörvénytisztelõbb város
kategóriában Budapest 23. kerülete,
Kaba, Mezõberény, Pilisvörösvár, Sopron és Zalaegerszeg az elsõ helyen
szerepel.
Alig marad le Ács és Bábolna is, hiszen városunk a nyolcadik helyen áll
az elemzésben.
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SEMMELWEIS-NAP
Semmelweis Ignác születésének 196. évfordulója alkalmából városunk önkormányzata idén is felköszöntötte az egészségügyi központ dolgozóit.
Semmelweis Ignácot az anyák megmentõjének is nevezik, hiszen õ volt az, aki felismerte és kezelni kezdte a gyermekágyi lázat, ezzel sok gyermek és édesanya életét megmentve.
Dr. Nagy Lehel Csaba, a Kardirex Egészségügyi Központ
Bábolna Kft. orvosigazgatója elmondta, a magyar egész-

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS
A

VÖRÖSKERESZT BÁBOLNAI SZERVEZETÉBEN

Tisztújító közgyûlést tartott augusztus 6-án a Vöröskereszt Bábolnai Szervezete. A gyûlés sajnálatos apropója dr.
Jankó Miklós halála volt, aki a szervezet elnökeként tevékenykedett. Emiatt új elnökre és elnökségi tagra volt szükség.
A Vöröskereszt helyi szervezetének elnökévé
Szedlacsekné Buza Ildikót választották, aki húsz éve aktívan segíti a szervezet munkáját, sõt, már az általános iskolában is tagja volt a Vöröskeresztnek. Ildikó eddig fõleg adminisztrációs feladatokat látott el, most azonban bõvült a
feladatköre, amely majd a késõbbiekben fog pontosan kialakulni.

ZOBORALJÁN JÁRTUNK

A Rákóczi Szövetség helyi szervezete képviseletében
június közepén látogattuk meg a felvidéki Gímesen
mûködõ magyar alapiskolai tagozat évzáró ünnepségét,
ahol dr. Faragó István elnök átadta az „Év Diákja” kitüntetéseket, és köszöntötte az iskola megmaradásáért oly
sokat dolgozó pedagógusokat és szülõket is.
Szeretettel invitáltak bennünket a nyári Generációk
Hagyományõrzõ Találkozójára is. Busszal indultunk útnak
július 27-én, s a délelõtti órákban Nyitra óvárosát, és a
püspöki várat tekintettük meg. Sétáltunk egy kicsit a Zobor
hegység lábánál a sok turistát vonzó Gímes vára alatti
erdõben, majd Zsérére érkeztünk, ahol a bábolnaiak által
már ismert Zsibrice Hagyományõrzõ Csoport látott
vendégül bennünket. A délutáni kiadós felhõszakadás miatt
a hagyományõrzõk bemutatója ugyan elmaradt, de a
gyönyörû Tájházba behúzódva hangulatos beszélgetéssel,
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ségügyi rendszerben sajnos nem túl jó körülmények uralkodnak, de a bábolnai önkormányzat támogató segítsége
nagyban hozzájárul a központ megfelelõ mûködéséhez.
Ám a legfontosabb az egészségügyi dolgozók kitartása, hivatástudata és felkészültsége, amellyel teljes mértékben a
betegek érdekeit szolgálják.
Megemlékeztek dr. Jankó Miklósról is, hiszen a doktor úr
halála nagy fájdalom és veszteség volt az egész városnak.
Jankó doktornak mindig nagyon fontosak voltak a betegei,
bármikor bizalommal fordulhattak hozzá, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy a hozzátartozó betegek mielõbb meggyógyuljanak.
Dr. Horváth Klára polgármester az önkormányzat nevében egy-egy szál virággal köszönte meg az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját. Idén is voltak jubiláló dolgozók, akiket elismeréssel köszöntöttek.
Hérics Józsefné védõnõ 40 éve dolgozik itt és segíti a
gyermeket váró, illetve kisgyermeket nevelõ édesanyák
mindennapjait.
35 éves jubileumát ünnepelte Török Károlyné és Dombi
Istvánné, Törökné Sipos Andrea pedig 30 éves munkájáért
kapott elismerést. Dr. Vámos Gábor fogorvos szintén 30 éve
dolgozik városunkban, Szepesi Tamásné pedig 25 éve állandó tagja az egészségügyi központ dolgozóinak.
Az esemény végén pezsgõvel koccintottak a jövõre, remélve, hogy egészségesen, jó körülmények között dolgozhatnak tovább az egészségügyi központban.
A szervezet elnökségi tagjává Sárközi Katalint választották, aki a fiatalokat szólítja meg az interneten nagy sikerrel,
és munkájának köszönhetõen rendszeresen jönnek új véradók.
Morovicz Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Bábolnai
Alapszervezetének titkára értékelte a szervezet ez évi tevékenységét, amely a véradások megszervezésén kívül adománygyûjtésbõl is áll, hiszen nagy gondot fordítanak a rászorulók megsegítésére.
Kiemelte az idei gyermeknapot, amit az óvodában tartottak, és minden gyermeket meg tudtak lepni egy elõadással
és egy kis édességgel.
Az évnek azonban még nincs vége, a Vöröskereszt helyi
szervezete az elkövetkezõ idõkben is folytatja munkáját, továbbra is nagy szeretettel és odafigyeléssel.
majd késõbb a színpadon kötetlenül folyó nótázásba
bekapcsolódva töltöttük el a délutánt. Szép látnivalók és a
kisebbségi létrõl megható történetek emlékével tértünk
haza.
Faragóné dr. Novadovszky Nóra

www.btv.hu

7

2014. augusztus-szeptember

BÁBOLNAI FÓRUM

Természetesen … anyatejjel!

Az anyatej táplálék, védelem, szeretet, hiszen amikor az édesanya anyatejjel táplálja gyermekét, akkor az egészség védelmén és a jóllakottságon kívül vigaszt, babusgatást is kap. A szoptatás ugyanakkor rendkívül szoros köteléket képez anya és gyermeke között, olyat, mely nem csak rövid távra, hanem egész életre szól. Testi és lelki téren is sokat jelent mindkettõjük számára. Mindezt az édesanyák tudják, tapasztalták. Az õ sikereik példaként szolgálhatnak a leendõ anyukáknak ahhoz, hogy õk is bátran vállalják a szoptatást, az anyatejes táplálást.
Az idei évben, augusztus 1-jén az
„Anyatejes Világnap” alkalmával rendezett ünnepségre 25 anyukát hívtunk
meg, akik legalább 6 hónapig szoptatták gyermekeiket. 18 édesanya fogadta el a meghívást, és hozta el anyatejjel táplált gyermekét nagyobb testvérek kíséretében. Nagyon örülünk annak, hogy évrõl évre egyre több édesapa is részt vesz ezen a családias rendezvényen, és közösen ünnepeljük a
természet legnagyobb csodájának, az
anyaság legdrágább kincsének, az
anyatejnek a világnapját.
Az ünnepségünkön Bierbauer Imre
alpolgármester úr is részt vett. Gyermekorvosunk, dr. Kiss Katalin köszöntötte a megjelent vendégeket, majd
Hérics Józsefné védõnõ méltatta néhány szóval az édesanyákat, beszélt
az anyatejes táplálás fontosságáról.
Ezután Szakál Bernadett és Tóth
Georgina irányításával a Cseperedõk
néptánccsoport legkisebbjei adtak elõ

egy kedves kis mûsort, ami valamenynyi résztvevõ számára szívdobogtató
élményt jelentett.

Az anyukákat emléklappal és virággal, gyermekeiket ajándékkal köszöntöttük. A csomagokba színes babaruhák, ismeretterjesztõ anyagok, hozzátáplálási termékek és babaápolási kellékek kerültek.
A nagy melegben a megterített asztalon fornetti, gyümölcs és innivaló
várta a vendégeket. Kötetlen beszélgetéssel zárult a délután. Ez alatt a kicsik
birtokba vették a termet, jól érezték
magukat, barátkoztak egymással.
Az idei anyatejes babafotók is kikerültek a váróterem falára, melyek egy
évig lesznek kedves színfoltjai rendelõnknek.
Köszönjük támogatóink segítségét:
Bábolna Város Önkormányzata, Coop
139. sz. bolt, Fõnix virágbolt, Hérics
Józsefné, Dr.Kiss Katalin, Mária Patika,
Numil Kft, Real Manna.
Kuti Erika
gyermekkörzeti asszisztens

NEGYVEN ÉVE A CSALÁDOK SZOLGÁLATÁBAN

Hérics Józsefné védõnõ negyven
éve tevékenykedik ezen a pályán a
családok szolgálatában.
Mint köztudott, az egészségügyi dolgozók munkája nem tartozik a legelismertebb szakmák közé, pedig rengeteg fáradtságot, áldozat- és felelõsségvállalást kíván. Az sem köztudott, hogy
a védõnõi szolgálat elnyerte a Magyar
Örökség-díjat, mely elismerés ugyancsak a védõnõk munkáját fémjelzi.
8
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A védõnõ azért szolgál, hogy a családok életében megjelenõ, vagy meglévõ egészségügyi és szociális gondokat enyhítse, segítséget nyújtson az
egészséges életvitelhez, az egészség
megõrzéséhez, szinte a fogantatás pillanatától a felnõtté válás idõszakáig.
Hérics Józsefnét is a gyerekek iránti
szeretete vezérelte erre a nap mint nap
újat adó, örömet szerzõ pályára.
– Az iskolát kitüntetéssel végeztem
el. Mindezt megelõzte, hogy a régóta
pályán lévõ szakképzett védõnõ úgynevezett elõgyakorlati oktatóként próbált ráterelni az útra – meséli, ahogy
arról a napról is, amikor majdnem
meggondolta magát:
– Emlékszem, esett az esõ, fújt a
szél, hatalmas viharban, félelmetes
idõben kellett kilátogatni a pusztára az
egyik gyakorlati napon. Védõnõm a
megszokott rend szerint dolgozott, így
gyakornokként én sem hátrálhattam.
Negyven év után is gyakran eszembe
jut ez a nap, ha hasonló körülmények
között indulok útra egy-egy gyermekhez.
Hérics Józsefné elmondása szerint
vannak útvesztõi ennek a hivatásnak,
de Õ mégsem ezzel foglalkozik.

– Jó érzés, amikor az utcán, az óvodában, vagy a családban jó ismerõsként köszöntenek, vagy, ha az iskolában odaszaladnak hozzám, megérintenek, és mesébe fognak, hogy képzeld Védõ néni… Kifogyhatatlan kattog
a fejemben a sok-sok gondolat, hogy
melyik családnak, és miben kell segítenem holnap. Vajon, hogyan jutok el a
közeli pusztákra, ahol szükség van
rám… – magyarázza.
Ahogy a világ változott, ebben a
szakmában is szükség volt az új kihívásokkal szembeszállva teljesíteni,
szolgáltakészen, tudás birtokában,
szorgalommal és szeretettel.
– Én boldog vagyok, hogy megérhettem ezt a negyven esztendõt, örülök, hogy 18 évesen jól döntöttem és
ezt a szép hivatást választottam. Úgy
gondolom, hogy egy adott munkában
nem a nehézségek és kellemetlenségek, nem a sértõ szó és a megbecsülés elmaradása kell, hogy elõtérbe kerüljön, hanem a munka iránti szeretet,
a gondozottakért való küzdelem, a tenniakarás, a legkisebbek mosolya, öröme, kedves gügyögése, a szemekbõl
áradó, ki nem mondott szó és a hála.
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TÁRLATBAN A BÁBOLNAI MÚLT KÖZKINCSEI

Kérdéseinkre Böröcz Ferenc, a Helytörténeti Gyûjtemény egyik szellemi alapítója válaszolt

Bábolna múltbéli fotóit, dokumentumait és tárgyait õrzi az egykori zeneiskola épületében létrehozott
Helytörténeti Gyûjtemény, mely az
önkormányzat támogatása révén tavaly nyitotta meg kapuit a látogatók
elõtt. Az épület a település egyik közösségi színtere is egyben. Böröcz
Ferenc, lelkes amatõr gyûjtõ szerint
a közös múltból származó tárgyak a
lakosságot közösségé kovácsolja.

Hogyan kezdõdött gyûjtõ szenvedélye?
– Tõsgyökeres bábolnai családból
származom. Gyermekkoromban nagyapám színes történetei irányították figyelmem a régi Bábolnára, a település
egykori múltjára. Tõle kaptam elsõ Pajtás fényképezõgépem is, mellyel számos, ma már nem létezõ, átalakított
bábolnai épületet is megörökítettem az
utókornak. Több ezer fotót õrzök a
múltból, melyek gyakorta egyetemisták szakdolgozatainál is jó szolgálatot
tesznek. A fotók mellett írásos dokumentumokat, régi tárgyakat is szenvedéllyel gyûjtöttem, így a Helytörténeti
Gyûjtemény megalapításánál ez kitûnõ
alapnak bizonyult.
Hogyan gyarapítják a bábolnai tárlatot?
– A gyûjtemény nem csupán az én
érdemem, csapatmunka eredménye.
A megõrzött tárgyak valamennyi bábolnai múltját idézik. A tárlat így valódi
közkincs. Örvendetes, hogy sokan kíváncsiak a gyûjteményre, amit a helyi-

RÉVFÜLÖPÖN JÁRTAK
Éjjel-nappal Révfülöp! Ez volt
a jelszava idén a már hagyománnyá vált töritábornak, amit
Veresné Szkocsek Mária és Veres Zoltán szerveztek .
A frappáns szlogen pontosan
illett a táborhoz, hiszen a nappali kulturális élményeken és a
programokon kívül éjszakai túrán is részt vettek a tanulók.
A szervezõ pedagógusok a
megfelelõ szálláshely mellett a
programokról és szórakozási lehetõségekrõl is gondoskodtak.
Révfülöp tökéletes helyszínnek
bizonyult.
A Balaton-menti település
üdülõháza komfortos pihenést
biztosított, és a közelben lévõ
települések remek élményszerzési lehetõségeket nyújtottak. A
közel egyhetes tábor elején
Nagyvázsonyban is jártak. Ezután Szentbékkállára kirándultak a kõtengerhez, ahol a táborozók földrajzi ismereteiket bõvíthették.
Elutaztak többek között Tapolcára, ahol a tavasbarlang kápráztatta el a tanulókat, majd hazafelé a balatonfüredi Lóczy
barlangot is megnézték.
A táborba fõleg a felsõ tagozatos diákokat várták, és nagy

örömre adott okot, hogy idén 20
nyolcadikos, már elballagott tanuló is csatlakozott hozzájuk.
Õk már rutinos táborozók.
A tábor fõ célja a nyaraláson
kívül, hogy minél több kulturális
élménnyel gazdagodjanak a
gyerekek, beleértve ebbe irodalmi, földrajzi és történelmi ismereteket is. Hazánk megismerése
nagyon fontos, itt ezt játékosan,
szórakozva tehették meg, így
egyáltalán nem esett nehezükre
a tanulás. A programok késõ estig tartottak, az éjszakai kalandtúrától kezdve a strandoláson át
a játékos feladatokig minden
megtalálható volt a repertoárban.
A hét végére mindenki kellemesen elfáradva, élményekkel
gazdagodva tért haza remélve,
hogy a hagyományos táborozás
jövõre is folytatódik.
A tábor programjait támogatták: Alfa Trans Bt., Bábolnáért
Közhasznú Közalapítvány, a
Bernáth család és az Iskolánkért
Alapítvány. Köszönet érte! A tábor szervezõi köszönik a szülõk
és gyerekek pozitív, segítõkész
hozzáállását is, amely nagyban
hozzájárult a tábor sikeres lebonyolításához.

ek is szorgalmasan gyarapítanak felajánlott régiségekkel és relikviákkal. A
termeket ráadásul egyéb módon, közösségi színtérként is hasznosítják a
helyiek. Külön öröm, hogy a városhoz
fûzõdõ ipar- és képzõmûvészeti alkotások is díszítik a házat, mely bárki
elõtt nyitva áll.
Van hiányérzete a gyûjtemény kapcsán?
– Rengeteg tervünk van. A földszinti
termet fiatalok és civil szervezetek is
használják. A ház kényelmes bútorzatához még néhány asztalra van szükségünk a teljes komforthoz. Szeretnénk, ha a gyûjtemény egésze tematikusabbá válna, így próbáljuk gazdagítani a tárgyi leleteket is, melyben reményeink szerint minden bábolnai és
átutazó is örömét leli még hosszú ideig.
Böröcz Ferencnek köszönhetjük a
Bábolnai Fórum címlapjain megjelentetett fotókat.

LOVASTÁBOR

Immár tíz esztendeje szervez nyári lovastáborokat a Pettkó Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium. A nyári elfoglaltság
egyre népszerûbb a hatalmas patásokért rajongók körében.
A tavalyi nyárhoz hasonlóan idén is csak egy,
egyhetes idõtartamú tábort tudtak szervezni, mert
városunk a nyári idõszakban rengeteg lovasversenynek és rendezvénynek adott otthont. Jelentkezõ szép számmal akadt, de a létszámot 25 fõre korlátozták. Az ország több pontjáról érkeztek gyerekek, a fõváros, Sopron és Kecskemét környékérõl ,
illetve Bábolnáról is a 9-16 éves korosztályban. A táborba – ahogyan a lovasiskolába is általában – fõként lányok jelentkeztek, de két fiú is megragadta a
lehetõséget.
Körmendi Csaba, az iskola igazgatója elmondta,
a gyerekeknek nem feltétlenül kell lovas elõélettel
rendelkezniük, itt lehetõség van a lovaglás alapjainak elsajátítására is. A tábor egy szintfelmérõ nappal indult, majd a táborozók a lovastudásuknak
megfelelõ csoportba kerültek, hogy az edzõk segítségével fejleszthessék, csiszolhassák azt.
A lovagláson kívül más programokat is szerveztek
a gyerekeknek, például sporttal, strandolással vagy
kézmûves foglalkozással kötötték le õket. A fogathajtással is megismerkedtek, és fogatos kiránduláson vettek részt az arborétumban és a csikótelepen.
Idén az iskola névadójának egyik leszármazottja
is részt vett a táborban. Szandtner Alma Németországban él, és családjával azért jött haza, hogy itt, a
táborban tudja elsajátítani a lovaglás alapjait. Alma,
bár kezdõ, nagyon tehetséges, ügyes, és a késõbbiekben is szeretne foglalkozni a paripákkal.
www.btv.hu
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BEINDULT AZ ÚJ TANÉV

Ahhoz, hogy az új kihívásoknak
megfeleljünk, kemény munka, szorgalom és kitartás szükséges – buzdította
ismét tanulásra diákjait Peresztegi
Gáborné igazgató a Bábolnai Általános Iskola szeptember elsejei becsengetése alkalmával. A tanévnyitó ünnepséget az intézmény a sportcsarnokban tartotta.
– A tanulólétszám idén magasabb a
tavalyinál, 288 diákunk kezdte meg a
2014/2015-ös tanévet, ebbõl 45 elsõs.
A legkisebbek két, kedvezõ létszámú
osztályban: a hagyományos tanrend-

szerûben, illetve az iskolaotthonos osztályban tanulnak –
fejtette ki az igazgató.
Az alsóban két új pedagógus dolgozik, a felsõben a szakos ellátottság biztosítása érdekében öt kirendeléssel tanító pedagógus érkezik a tankerület különbözõ általános iskoláiból.
– Õk tanítják a földrajzot, a
németet, a kémiát, a matematikát és egy osztályban az angolt. Ezek
a szakos végzettségû kollégák nálunk
évek óta hiányoznak. A mi pedagógusaink is kisegítik a környékbeli iskolákat: Banán és Nagyigmándon heten
tanítanak majd kiutazással.
A felsõben egyedül az ötödik évfolyamon lesz csak egy osztály, a többiben kettõ.
A tankönyvek idén is idõben megérkeztek, az elsõsöknek és másodikosoknak idén ingyen volt a tankönyvcsomag.

A LOVASISKOLÁBA IS BECSENGETTEK
Az idei tanév jelentõs változásokat
nem hozott a helyi lovasiskola számára, a korábbinál azonban nagyobb
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szakma munkamûveleteit maximális szintre
emeljék.
– Idén 146 tanuló, ebbõl 27 kilencedikes kezdte meg a tanévet, magyarázta Körmendi Csaba igazgató azzal
a kiegészítéssel, hogy többségében
lányok választják ezt az iskolát.
Az idei tanévre az iskola meghirdette a belovagló- és a lovastúra-vezetõ,
valamint a patkoló kovács szakot is, a
háromból a belovagló szak iránt volt
nagyobb mértékben érdeklõdés, ezért
ez a képzés elindult. A nappali rendszerû szakra azok jelentkezhettek, akik
lótartó- és lótenyésztõ végzettséggel
rendelkeztek. A kihelyezett képzéshez
Dióspusztán találták meg a megfelelõ
feltételeket, ezért ez lesz az oktatás
gyakorlati helyszíne.

Idén is vettek fel érettségizetteket, illetve 16. életévüket betöltött diákokat
is.
A gyakorlati helyszínek nagy részét
az oktatásban továbbra is a
Ménesbirtok adja: Ölbõn ráadásul újra
lesz fedeles lovarda is.
– Jó hír számunkra, hogy a
Ménesbirtok egyik kihasználatlan épületébõl szeptembertõl kollégium alakul. A képzés is egyre színvonalasabb
iskolánkban, melynek elõfeltétele és
záloga a tanári kar. A szakmai oktatást
a jövõben Fülöp Sándor is segíti, aki
korábban a marokkói királyi lovardában tevékenykedett. Õ koordinálja
majd a belovagló-oktatást, a mosonmagyaróvári egyetemen végzett új kolléga: Fikner Szabina is a szakmai képzést erõsíti. A tantestületbe hamarosan
visszatérhet Rozmán Ferenc is – tudatta az igazgató a szeptemberi tanévkezdés okán.

MAGYAR NÉPMESÉK HETE AZ ÓVODÁBAN
Kedves Szülõk, Gyerekek! 10 éve, hogy megemlékezünk a Magyar Népmesék Napjáról, mely Benedek Elek
születésnapjához kapcsolódik.
Az idei évben a Bábolnai Százszorszép Óvoda megrendezi a Magyar Népmesék Hetét. A rendezvénysorozat keretén belül rajzkiállítást szervezünk a gyermekek, illetve a
családok által készített mesejelenetekbõl és meseillusztrá10
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JUTALOM
ÜDÜLÉSEN
Nyár elején a Kinder+Sport program keretében résztvevõ bábolnai általános iskolások a regionális döntõ
megnyerése után Balatonfüreden,
majd Budapesten a MOM sportközpontban is megmérkõztek Magyarország legjobb csapataival. Az országos
döntõn kisiskolásaink a megtisztelõ
negyedik helyezést nyerték el.
A felkészítõ tanárok, Kántor Katalin
és Csongrádi Péter, illetve a gyermekek szülei úgy gondolták, a tanulók
megérdemelnek a nyár végén egy
nyaralást.
Augusztus 22-én utaztak Káptalanfüredre, ahol igazi vidéki hangulat fogadta õket. Az elsõ nap fürdõzéssel,
sportprogramokkal, majd szalonnasütéssel telt. Sajnos az idõjárás nem volt
kegyes, így a második napon már elmaradt a fürdés, de a gyerekek aznap
sem unatkoztak, hiszen a balatonfüzfõi kalandparkban sorra vették az
izgalmas akadályokat, illetve kipróbálhatták a bobozást és a paintballt is.
A délután folyamán vihar kerekedett, de a vándorló Nemzeti Nagycirkusz elõadása elfeledtette a rossz
idõt.
A csapat augusztus 24-én indult haza. Sajnos egy csapat csak egyszer
szerepelhet a Kinder+Sport programban, de a gyerekekre újabb kihívások
várnak.
Csongrádi Péter elmondta, hogy a
késõbbiekben szeretne még egy új
csapatot felkészíteni, és részt venni a
Kinder+Sport programban.
Természetesen a balatoni kellemes
nyaralás nem jöhetett volna létre
szponzorok és a szülõk segítsége nélkül, akiknek a csapat ezúton is szeretné megköszönni a támogatásukat.
Támogatók: Bábolna város Önkormányzata, BSE, Skuba István,
Technoszer Kft, Som-Tan Bt, Révai
Zsolt és családja, Koppendorfer Tamás, Dezsényi László, Dezsényi Gábor, Kiss János.

ciókból. Reméljük, sok érdekes munka készül a következõ Benedek Elek mesékbõl:
- A sárga(sárig) kicsi kígyó
- Szóló szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack
Kérjük, az elkészült munkákat 2014. szeptember 19-ig
szíveskedjetek eljuttatni A/4-es méretben az óvónénikhez.
A kiállítás hivatalos megnyitó idõpontjáról késõbb intézkedünk.
Sok élményt, és jó munkát kívánunk!
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90 ÉVES LEHETNE ...

Ivánbattyánban (Baranya megye) 1924. augusztus 20-án született Burgert Róbert, 16 évvel ezelõtt, 1998-ban hunyt el, Budapesten.
Bábolna elsõ Díszpolgára, a
mezõgazdasági tudományok doktora, Állami Díjas agrárszakember
településünk leghíresebb lakója,
egyúttal országosan is elismert
vezetõje a hajdan volt Állami Gazdaságnak.
Kanyargós út vezetett az állami
gazdasági igazgatói székig. Tanulás, kísérletezés, munka, börtön,
felmentés, kinevezés, kísérletezés
és bukás, majd még egy lehetõség: hozza helyre, adjon új irányt
a közepes termõhelyi adottságokkal bíró, de szorgalmas emberekkel lakott, lótenyésztésérõl világhírû bábolnai gazdaságnak.
A keménykezû, következetes
vezetõ gyorsan felismerte a világpiaci élelmiszer-termeléshez való
csatlakozásban rejlõ lehetõséget,
kapcsolatai révén mindkét politikai táborból voltak jóakarói, segítõi. Hazánk mezõgazdaságának
állami szektorát kiemelten támogató országos vezetés példaképként engedte fejlõdni a nyugati

technikán alapuló bábolnai iskolát, de nem hagyta támasz nélkül
a szocialista tábor gépeivel üzemelõ többi kisebb-nagyobb üzemet, tsz-t sem. A verseny, vetélkedés gyõztesei mi voltunk elsõ
körben, hiszen az új szemlélettel
és munkánkkal kimagaslóan magas életszínvonalat és jövedelmet
értünk el. Nem volt könnyû!
Sokan emlékszünk azokra az év
végi gyomorszorító idõszakokra,
míg az ország a karácsonyi ajándékozási lázban égett, bábolnai
közép és felsõ vezetõk várták a
döntést: ki, hol, milyen beosztásban folytathatja az új évben termelõ munkáját! Az is igaz, messzetávol nem voltak olyan vastagok
a fizetési borítékok, mint Bábolnán!
Év közben is többször jöttek a
különbözõ címmel „pántlikázott”
pénzek: szocbrigád jutalom, szakmunkás pénz, nyereség-részesedés, tervteljesítési jutalom, prémium... Ilyenkor nem volt jó a sor végén állni, hiszen nem mindig adták egyforma összegben a pénzt,
a helyi szlogenben „pofapénzként” definiált eltérésre számítani
lehetett.
Mégis jó volt sokat dolgozni,
mert aki jól és jókor, jó helyen vezette elõ javaslatait, az élvezhette
ötletei gyümölcsét, néha ugyan
fõnöke neve alatt...
Burgert Róbert vezetése alatt
jött létre a II. világháború utáni korszak elsõ USA – magyar közös
vállalata, a CPS – melynek utóda
volt az IKR -, majd a BCR, de a
PROTINAS is ide tartozott, majd
késõbb a McDonalds Hungary.
Felépítette az iparszerû baromfi,
hús és tojástermelési rendszert,
kutatási és tenyésztési bázis lett
Bábolna. Mindezekhez félelmetesen jó emberismerettel választotta
ki munkatársait, akiket nemegy-

szer kegyetlennek, kíméletlennek
tûnõ módszerekkel sarkallt a munkára, jól meg is fizetve õket.
Világhírûvé vált Bábolna!
Közben városi feltételekkel ellátott község lett a pusztából, nemzedékek nõttek fel a „bábolnai
iskolán”, sok jó szakembert csábítottak el más vállaltok, vagy kellet elmennie Bábolnáról, de jó
ajánló volt az, honnan került új
helyre. Elismerés volt bábolnainak
lenni!
Természetesen ez nem egyedül
Burgert Róbert érdeme volt!
Õ is tudta: vállalkozói szemlélete megelõzte korának akkoriban
elfogadott, hazai használatú vezetési elméleteit, de az eredmények
õt igazolták! Vezetésre termett
ember volt, aki a bábolnaiakkal, a
bábolnai emberekkel együtt világhírûvé tette településünk nevét a
sajátja mellett.
Igaz, ma egyre kevesebben emlegetik, pedig vitathatatlan tény:
Burgert Róbert egyénisége nélkül Bábolna nem lett volna az,
amivé vált!
Kevesen tudták, az augusztus
20-i ünnepség és pénzosztás miért volt annyira kimagasló és különleges esemény Bábolnán. Kirakodó vásár, termény-bemutató,
kiskert-barátok versenye, lovas
versenyek és bemutatók tették
színessé a kenyér és késõbb
Szent István, de általánosan Alkotmányunk ünnepét.
Születésnap volt az a nap, melynek külsõségei sokak számára a
világhírû gazdaság ünnepének
tûntek.
Dr. Burgert Róbert ünnepe volt
augusztus 20-a, emlékezzünk rá
tisztelettel, 90 évvel ezelõtt született.
Lukáts Péter
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó!

Ismét gyorsan elrepült a nyár, véget ért a szabadság, és újra hívogatólag szól az iskolacsengõ. E havi irodalmi rovatunkkal egy erdélyi magyar íróra emlékezünk, Tamási Áronra, aki 1897. szeptember 20-án született Farkaslakán. Novelláival, regényeivel, az Ábel trilógiával bepillantást enged az író a székelység gyönyörû világába, megismert et az erdélyi magyarság keserûségeivel, nehézségeivel, a székely humorral, leleménnyel és a csodálatos anyanyelvvel. Emlékezzünk a 117 évvel ezelõtt született íróra egyik kedves novellájával.
Veresné Szkocsek Mária

TAMÁSI ÁRON:

SZERENCSÉS GYURKA

Volt egyszer egy ember s egy felesége neki. Annyira mentek ketten, hogy rendes idõben egy gyermekük született.
Úgy hívták, Gyurka.
Jóféle gyermek volt Gyurka. Példája a bölcseknek már zsenge korában. Kicsivel beérte
s kézen-közön felnõtt. Magához való ésszel is
rendelkezett. A dolgot nem szerette, igaz; de
ezt Isten akarata szerint, az apjától örökölte.
Addig s addig, hogy legény lett belõle.
Vándorlásra adta magát. De csak akkor
látta meg, hogy milyen a világ. Az egyik háztól ugyanis elküldték, a másiknál nem adtak
neki enni, a harmadiktól dologgal riasztották
el.
Valami vén székellyel találkozott egyszer.
– Hó! – mondta neki kurtán, mert fárasztotta a sok beszéd.
Az öreg megállt s ráhunyorított:
– Te ki vagy, hogy nekem úgy “hógatsz”?
– Én álomfejtõ.
– Álomfejtõ? No ügyelj, mert attól büdösödik a hal – mondta a székely.
Még egyet-kettõt mondtak egymásnak, de
nem találtak össze, s tovább mentek.
Ekkor egy úr jött s Gyurka felbiztatta:
– Ejtsen el egy piculát, hogy kapjam meg!
– Eredj s dolgozzál! – felelte az úr.
Erre otthagyta õt is s elment s lefeküdt az
erdõben egy fa alá. Aludt hét esztendeig s
akkor valami kutyák felriasztották. Morgott
nekik Gyurka, hogy még aludni sem lehet ebben a világban s elindult ismét.
Elért egy faluba, s ahogy vánszorgott keresztül azon, hát az egyik kapuban, valami rovásos széken, módosan üldögél egy ember.
– Nem kell magának egy szolga? – kérdezte Gyurka.
– Gyere s állj bé! – mondta az ember.
Megegyeztek, aztán jóllaktak s ittak reá.
Másnap szántani küldte két ökörrel Gyurkát a gazda. Õ kiment, s egész nap döglõdött
a falu végin, s este hazament.
– Mennyit szántottál? – kérdezte az ember.
– Fel én az egészet – felelte Gyurka.
Így szántott három napig szájjal. Akkor titkon kiment a gazda, s észrevette a nagy csalást. Nem szólott semmit Gyurkának, csak
egy kutyát adott másnap melléje.
Kimentek négyen ismét a földre. Gyurka
leállította az ökröket s ismét le akart feküdni,
hogy szántson, de amint ezt tette volna, hát a
horgasinába jól beléharapott a kutya.
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– Bolond vagy-é? – nézett a kutyára Gyurka, de az eb nem tágított.
Erre felállott a legény, s így szólt:
– A kutyamarás nem jó, de a munka olyan
sincs.
Azzal kirázta a tarisznyát, s a szalonnát is
odavetette a kutyának.
– Isten maradjon veletek! – köszönt az
ebédelõ kutyának és a két ökörnek, s ismét
elbaktatott a világba.
Bolygott elé s hátra valami hét esztendeig.
Akkor olyan álmot látott, hogy kicsi isten lehet, csak akarni kell. A kezeit hátra tette tehát,
mint a kitalálók, s szép leptiben megindult
egy óriás mezõn keresztül. Egyszer elért egy
nagy folyóhoz, s annak a partján leült. Olyan
erõsen kezdett gondolkozni, hogy sült el belé a feje. Amikor mégis látta, hogy semmit
sem tud kitalálni, eleresztette magát, mint a
többi tárgyak a világban. Szemlélõdött s várta, hogy a nagy természet mutassa meg, mitévõ legyen.
Így üldögélt napnyugtáig, amikor nagyot
csobbant a víz. Lassan arra nézett, s hát kacagó halak játszadoznak. Egy pillantás alatt
megkívánta létüket; s bízva az Istenben is,
hirtelen befordult a vízbe, mint a csutak.
Nyomban érezte, hogy a farka megnõtt s
meg a lebernyegek is az oldalán. Úszni kezdett tehát s folyton csak vizet ivott volna, mint
az igazi halak.
– Ha én nem vagyok hal, akkor senki! –
mondta örvendezve s még sebesebbre fogta
az úszást. Nem telt belé két perc s már seregestõl körülvették a kicsi s a nagy fürge halak. Hideg, gyilkos szemekkel nézték s azután marni kezdték.
– Hé, testvérek! – mondta Gyurka, de a
szavával sem javított semmit a dolgon. Erre
fújni kezdte mérgesen a vizet s menekült a
part felé, ahogy csak tudott. Ott szárazra vetette magát s talpra támaszkodott.
– Isten veletek! – köszönt a halaknak is,
majd ismét hátratette a karjait, hogy kitaláljon
valami egyebet, s megindult.
Mendegélt az áldott napon, amíg a víz leszáradt róla. Akkor újból lefeküdt s látni kezdte az álmokat, egyiket a másik után. Valami
hét esztendõt aludt által emígy, de akkor
érezni kezdte, mintha rágná a két fülit valami.
Mozdulni akart s hát bajosan megy. Kinyitotta
a két látóját s hát a leforgó esztendõk alatt
úgy felverte körülötte a helyet a fû s úgy

béfonta õt is, hogy a legénykedés nehezére
esik. Kiáltott egyet s nyomban hat nyúl szökött ki a feje mellõl. Erre gondolt õ is egyet s
mozgatni kezdte az orrát s a két fülit: s egy
pillantás alatt olyan baknyúl lett belõle, mintha aranyfüvön nevelkedett volna. Örömében
toppantott a jobbik lábával s erre nyomban
egy másik nyúl került valahonnét melléje.
Éppen javában barátkoztak, amikor feltûnt
egy fegyveres ember.
– Gyere, fussunk! – szólott Gyurkának a
másik.
– Fusson más – mondta Gyurka, mert nem
szerette pazarolni az erejét. Erre a másik elfutott, ahogy csak tudott. Õ pedig megmozgatta kacagva a bajuszát, rögtön két lábra állott
s kivetette a mellét is, mint aki legény a talpán.
Megindult ismét s ment, mendegélt.
Egyszer elérkezett egy gyönyörû egyenes
útra, s amikor kilenc nap és kilenc éjjel folyvást egyet ment azon, leült nyugodni egy kõre. Itt kiült egy telet s egy tavaszt egy helyben, s a nyár derekán éppen indulni akart újra. Elõretette az egyik lábát és elnézett az útvonalon elõre. De akkor meglátott valami leányt, amint igen kellemesen mozgott meszsze. Fiatal lehetett, mert gyorsan aprított, s a
fejét peckesen hordta.
Gyurka érezte, hogy egyszerre megfutamodik benne a vér. Rég az ideje, hogy nem
látott volt efféle igézetes népet. S legalább
ezt az egyet nem akarta elszalasztani.
A feje berregni kezdett, mint a motor. A két
karját meglebegtette, a lábát behúzta maga
alá, s hát abban a percben egy fecskemadár
lett belõle.
Felrepült, s keringeni kezdett a leány feje
felett.
– No, Gyurka, most csirikolj! – biztatta magát, s kezdett énekelni. Egy kicsi idõ múlva
akkora bátorságot vett, hogy a leány vállára
szállott. Ott berzengetni kezdte a tollát, s
nagy gyönyörûségében folyton énekelt, miközben a leány nagy szeretettel simogatta.
Egyszer aztán a tenyerébe vette a leány s
bétette a kebelébe.
– Helyben vagyok! – örvendezett Gyurka,
és rebesgetni kezdte a tollát. Aztán végsõ helyet keresett magának. Amikor azt megtalálta,
lustán magára húzta takarónak a szerencsét
és álmodozni kezdett.
Ma is ott álmodozik bizonyosan. Jobb helyet a földön nem is találhatott.
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ALKOTÓTÁBOR NEGYEDSZERRE
Szeretem Bábolnát, második szülõvárosomat, magyarázta Helyes Jenõ bábolnai festõmûvész a negyedik Bábolnai Alkotótábor megszervezésének okaként. A helyi
képzõmûvész Csornán született, de több mint 30 esztendeje él városunkban, ahol – elmondása szerint - nagyon jól érzi magát.
– Nemrégiben részt vettem Agárdon Bükki Attila képzõmûvész barátom kiállításán, aki az ünnepélyes megnyitón
szerény személyemet is megszólította, és egyben köszöntõjében a bábolnai alkotótábort is népszerûsítette, mely úgy
vélem, városunk számára a tábor pozitív hozadéka – magyarázta a mûvész, aki az idei alkotási folyamatra is a sokszínûség jegyében invitálta mûvészbarátait. A mûfaji változatosság ugyanis sokszínû galériát eredményez városunk
számára.
Helyes Jenõ elmondása szerint, hiába a sokféle stílus,
sokszínû a paletta: a mûvészek érzékenysége az, ami öszszetartja õket.
Ezúttal két új arccal bõvült a negyedik Bábolnai Alkotótábor: Revák István és Király Nikoletta személyében, akikkel
az ócsai alkotótáborban ismerkedett meg meghívójuk, aki a
folytatásban is bízik. A város által támogatott alkotótábor-

nak Helyes Jenõ hosszú életet kíván, mert úgy véli, komoly
kincsekkel gazdagíthatja a város értékeit, és Bábolna nevét
a mûvészetpárti települések sorába emelheti.
Az alkotótábor mûvészei: Gyõrffy Sándor, Helyes Jenõ,
Homolya Gábor, Király Nikoletta, Kõrösi Papp Kálmán,
Miklosovits László, Nagy Béla, Revák István.

ÖRÖMZENE AZ ARBORÉTUMBAN
Andalító muzsikaszóra érkezhettek a helyiek a bábolnai arborétumba augusztus
20-a elõestéjén, a Zenélõ Arborétum elnevezésû, immár
hagyománnyá vált rendezvényre. A festõien szép, zöldellõ növénykert bejáratánál
a könnyedebb mûfajban jártas trombitás: Hergovics Gábor muzsikája csupán ízelítõ
volt mindabból, amire a
programra látogató közönség még az estén számíthatott. Török Sándor ötletgazda szervezõtõl megtudtuk, a zenés eseményt 2011-ben
szervezte meg elsõ ízben az önkormányzat és a Vértes Erdõ támogatásával. Azóta vitathatatlan a rendezvény sikere.
A hangulatos esemény révén bárki összekapcsolhatta a
nyári esti, könnyed sétáját a gondtalan zenehallgatás kikapcsoló élvezetével. Errõl szól ugyanis ez a visszatérõ, sokak
számára közkedvelt program.
Szerencsére, az idõjárás is kegyes volt, így négy pavilonban is szólhatott a muzsika. Az elõadók közt rangidõs dr.
Szabó János – egykori földmûvelésügyi miniszter – az õsi
múlttal rendelkezõ, számos történelmi korban jelentõs szerepet betöltõ hangszeren: tárogatón játszott, a zeneszerszámhoz illõ kuruc és katonadalokból válogatva. Ugyan-

XVI.

csak különleges színfolt volt
Tóth Ádám szólóban, harsonán elõadott klasszikus mûvekkel. A fiatal ráadásul éppen Bábolnán kezdte zenei
pályáját majd a gyõri konzervatóriumban, azt követõen a
zenemûvészeti egyetemen
diplomázott. A mesterképzést
Rotterdamban fejezte be.
Tagja lett a moszkvai városi
balett
szimfonikusoknak,
akikkel hat hónapot muzsikált
Londonban, ezt tartja legnagyobb sikerének.
A már említett Hergovics Gábor trombitás a székesfehérvári fuvolistával, Pásztor Katalinnal érkezett a bábolnaiak
szórakoztatására. Míg Gábor ismert sláger-egyveleggel a
könnyedebb vizekre kalauzolta hallgatóságát, addig Katalin
a klasszikus zenében szerzett jártasságát csillogtatta.
Az arborétumban található tavacskánál igazi magyar virtussal húzta a fülnek valót Lajti Gergely cimbalmos és bandája, õk gondoskodtak arról, hogy a magyar népi hangzásvilág se maradjon ki a kedd estére kínált városi mûsorból.
A nyárzárónak is beillõ program alkalmával a helyiek fáklyák fénye mellett hallgathatták a különbözõ mûfajban megszólaltatott hangszereket és az olykor andalító, olykor pedig frissítõként ható dallamokat.

Mindenkit várunk szeretettel
A BÁBOLNAI KUKORICA FESZTIVÁLRA
szeptember 12–13-án a szokott helyszíneken.
Részletes program www. babolna.hu; www.btv.hu.
Szervezõk

www.btv.hu
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IDÉNYMUNKÁT ÉS HOSSZÚ TÁVÚ MEGÉLHETÉST
IS KÍNÁL A MONSANTO
Lakossági fórumot szervezve idény jellegû
munkára toborozta leendõ munkavállalóit a
Monsanto nagyigmándi üzemének képviselete július 18-án a Bábolnai Szabaidõdközpontban. A
cég szántóföldi vetõmagokkal: kukorica és repcevetõ termeléssel és forgalmazással foglalkozik
hazánkban. Nagyigmándi telephelyén több mint
hatvan munkavállalóval dolgozik, az idénymunkák során azonban ez a létszám akár háromszázra is kibõvül, tudatta Mészáros András létesítményvezetõ a fórum alkalmával.
A társaság képviselete a Szabadidõközpontban elsõsorban cég a legnagyobb kampányidõszakára, a kukorica-betakarítás idejére keresett nõi és férfi alkalmazottakat

egyaránt. Akkor elõrevetítették: az idénymunka augusztus
20-a után indul és egészen októberig közel háromszáz fõt
foglalkoztatnának. Egy kisebb létszámnak – megközelítõleg nyolcvan fõnek – pedig akár márciusig is adnának
munkát. A lakossági toborzó alkalmával Mészáros András
létesítményvezetõ kitért az anyacégre jellemzõ technológiákra és kapacitásokra, a cég hitvallására, valamint az
idénymunkára jelentkezõ munkavállalókat érintõ tudnivalókra. Elmondása szerint a társaság a lelkiismeretes munkáért cserébe versenyképes béreket, munkabiztonságot
és rendezett munkakörnyezetet kínál. Elmondása szerint,
a munkalehetõség iránt érdeklõdõk a cégüknél személyesen is bátran érdeklõdhetnek.
A Nagyigmándhoz köthetõ cég érdemeirõl is beszámolt, hiszen tavaly megduplázta kapacitását, miután közel
15 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre.

MEGYEI VADÁSZNAP TARJÁNBAN

Az Országos Magyar Vadászkamara
Megyei Szervezete idén 16. alkalommal rendezte meg a hagyományos Vadásznapot.
Lukáts Péter elnök nyitóbeszédében
lediktálta a vadászok ünnepnapjának
receptjét: „ végy egy jó adag egészséges, erdõn-mezõn nevelkedett, érett,
pirospozsgás, vadászosan dicsekvõ,
becsületes embercsoportot. Keverj

hozzá nagyobb mennyiségû érdeklõdõdõt, vadász életérzéssel fertõzött civileket, barátokat, ismerõsöket, rokonokat, alapozd meg Hubertusz misével, fûszerezd színes programokkal, és
már készen is van egy jól sikerült Vadásznap!”
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott
elmondta, a vadászat nem csak hobbi,
hanem fontos része a minket körülve-

võ természetnek. Az eredményes vadgazdálkodáshoz pedig megyénkben
minden adottság rendelkezésre áll.
Elöltöltõs fegyver-bemutató, koronglövõ verseny, íjász- és vadászkutya bemutató, hullott agancsokból kiállítás,
gyermekprogramok, véradás és ingyenes orvosi ellenõrzés, vadpörkölt-fõzõ
verseny, fegyverhajító erõpróba, horgászverseny és tombola szerepelt az
„étlapon”.
Még a szeszélyes idõjárás is a szervezõket segítette, hiszen elkerülte az
esõ a Vadásznapot, egészen a délutáni mûsor kezdetéig. Aranyosi Péter a
Dumaszinház elõadója nagy sikerû
mûsorát Galambos Family Band fergeteges mûsora követte. A múlt évben sikeres vadászvizsgát tett apa mellett fia,
István fújta a trombitát, hibátlanul.
A zsúfolásig telt sátorban a mûsort
követõen mondta el ünnepi, az elmúlt
évet összegezõ beszédét Lukáts Péter
elnök, majd átadta a vadászközélet elismerõ kitüntetéseit.
Városunk régi lakosa, Szuly Tamás
Hubertusz Kereszt Arany fokozatú kitüntetést vehetett át, mellyel a bábolnai
vadászterületen, közel ötven éves
szakmai munkáját ismerte el a Vadászkamara. Gratulálunk a kitüntetéshez
Szuly Tamásnak, aki idén 70 éves.
LP

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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KALANDTÚRA
A TÉSI-FENNSÍKON
A Tési-fennsík a Bakony-középhegység keleti részén terül el, melynek karsztos felszínét lösz borítja, tele víznyelõbarlangokkal és zsombolyokkal.
Az elõzõ esõs napok ellenére úgy döntöttünk, hogy nem
félünk a terepi viszonyoktól, és elindultunk a 15 km-es túraútvonalunk megtételére.
Elsõként, a Tés mellett tavasszal átadott 18,48 méter magas Széchenyi Zsigmond Kilátót csodáltuk meg. Érdekesség, hogy a híres vadász a Nádasdyak vadászvendégeként
többször járt a környéken. Elénk tárult az erdõségekben
gazdag táj, távolban a szápári szélkerekek sokasága. Túránkat a korábban már megismert Alba Régia Barlangkutató Állomásnál kezdtük. A kék sáv jelzésen haladtunk a Hamuházig, majd kitérõt tettünk a Csikling-vár romjaihoz, mely
talán vadászkastély is lehetett.
Hamarosan a Tûzköves-árok geológiai bemutatóhelyéhez érkeztünk. Nevét a tûzkõgomókról = megkövült szivacs telepekrõl kapta. Az 1860-as években a Déli-Vasút építésekor kõbányát nyitottak, ahol Ammoniteszek (puhatestûek közé tartozó külsõvázas lábasfejûek képviselõi) sokasága került elõ. A sziklalépcsõn felkapaszkodva elértük a Tûzköves-árok táróját, mely egy 10 méter hosszú mesterséges
képzõdmény. Az Erdei Szentélynél megpihentünk, és a kék
háromszög jelzésen felkapaszkodtunk a Károly-lak felé vezetõ útra. A vadászház mesekönyvbe illõ képe mellett megcsodáltuk a Hosszú-Kígyós völgy szépségét is, majd a Bükkös-árok következett. Innen rövid sétaúttal értük el túránk
legizgalmasabb, de a talajviszonyok miatt legnehezebb részét is, ami a Burok-völgybe vezetett.
A kaland itt kezdõdött, mert a magasugrástól a távolugrásig, a kúszástól a lecsúszásig mindent meg kellett mutatni.
A Burok-völgyi Õserdõ természetvédelmi terület, félkör alakú szûk völgy Királyszállástól Bakonykútiig húzódik, hossza
10 km, szintkülönbség 210 m, átlagos mélysége 50-901
méter. A járhatóság nehézségét a mohákkal benõtt, kidõlt
fák sokasága adja.
Mi a nehezen járható szakaszból 5 km-t jártunk be. Elfáradva értünk ki az aszfaltos mûútra, ahonnan már csak a
Tési-fennsíkban gyönyörködtünk, és messzirõl is jól látható
Maderspach Viktor Kilátóban.
Bízom abban, hogy a kalandos túraút fáradalmaiból,
„csak a szépre emlékezem”marad a 30 fõ túratársamban.
Bierbauer Imréné
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SPORTOS SZÜNIDEI MATINÉ

Városunk sportcsarnoka ezen a nyáron is bõvelkedett
programokban. A gyerekeknek és a felnõtteknek nem kellett lemondaniuk a sport élvezetérõl a szünidõben, a nemrég épült kis mûfüves pályán mindenki hódolhatott a mozgás szenvedélyének. Mindez Szilágyi Ágnesnek, a sportcsarnok gondnokának köszönhetõ, aki szívügyének tekinti
a sport szeretetének továbbadását, és minden korosztálynak biztosítja a mozgás örömét.

Napközben a csarnokban, délután és este pedig a kis
mûfüves pályán zajlottak a foglalkozások.
Keddenként a focirajongóké volt a pálya, az általános iskolásoktól kezdve a középiskolásokon át, fiúk és lányok
egyaránt birtokba vették, és barátságos mérkõzéseket játszottak. A csapatok óránként váltották egymást.
Szerdán az ovisok, majd az öregfiúk csapata játszott, de
a kosarasok is ezen a napon sportolhattak. Egy gyõri középiskolai csapat is ellátogatott a városunkba, hogy jó hangulatú baráti mérkõzésen vegyen részt.
Csütörtökön ismét az általános iskolások vették birtokba
a pályát, majd a Ziegler cég munkatársai is kiereszthették a
gõzt izgalmas játékkal, pénteken pedig az iskolásokon kívül
baráti társaságok használhatták a kis mûfüves pályát.
A sport témájába természetesen nemcsak a labdajátékok
tartoznak bele, a sportcsarnok melletti BMX és gördeszkapályán, és az újonnan átadott erõnléti pályán is kipróbálhatták magukat a sportolni vágyók.
Ági néni különös figyelmet fordított idén is az ünnepi alkalmakra, a gyerekek számára mozgással egybekötött születésnapi partit is szervezett, amelyen a kicsik nagyon jól
érezték magukat.
A nyár eseményekkel telve telt, nemcsak „hazai pályán”,
hanem a gyõri Ugriparkba, és Kisbábolnára is ellátogattak
a gyerekekkel. Zárásként Kisbábolnára utaztak, ahol megismerkedtek a lovakkal, lovagoltak és különbözõ ügyességi
játékokkal zárták a nyári szünidei matinét.

Biztosító társaság
alkalmazotti munkaviszonyba
1 fõ ügyfélszolgálati
munkatársat
és 1 fõ tanácsadót keres.
Jelentkezni:
erzsebet.galambos@groupama-garancia.hu
www.btv.hu
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EBOLTÁS

Ebben az évben is kötelezõ a három
hónaposnál idõsebb ebek veszettség
elleni oltása és féregtelenítése!
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése
szerint 2013 jan.1-tõl: VESZETTSÉG ELLEN CSAK
CHIPPEL MEGJELÖLT EBEK OLTHATÓK!
(Chippezésre jelentkezés telefonon: 06 30 9 616 008)

Eboltások helye és idõpontja:
BÁBOLNÁN:
szept. 15-én és 22-én du. 15–17 óráig
az állatorvosi rendelõnél
BÁBOLNAI PUSZTÁKON:
szept. 19-én de. 8–12 óráig folyamatosan
BANÁN:
szept. 13-án szombaton 10–12 óráig,
és 18-án csütörtökön du. 15–17 óráig
a polgármesteri hivatalnál
TÁRKÁNYBAN:
szept. 16-án du. 15–17 óráig a polgármesteri hivatalnál,
és 23-án du. 15–17 óráig a sertésátvevõnél
TÁRKÁNYI PUSZTÁKON:
szept. 24-én du. 15–17 óráig folyamatosan
*****
Az oltás díja: 3600,- Ft/kutya,
a féreghajtó: 200,- Ft/ 10 kg,
új oltási könyv: 500,- Ft/ db
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1. SZÁMÚ
HÁZIORVOSI RENDELÕ

RENDELÉSI IDÕ
DR. JANKÓ MIKLÓS KÖRZETÉBEN
2014. szeptember 1. napjától
Rendelési nap Rendelési idõ

Helyettesítõ orvos

Hétfõ

13:00-14:30

dr. Olexa Tamás

Kedd

9:00-10:30

dr. Néma Andrea

13:00-14:30

dr. Néma Andrea

Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00-10:30
12:00-13:30

dr. Olexa Tamás
dr. Néma Andrea

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Szeptember 14-én vasárnap
Évközi 24. vasárnap

Szeptember 21-én vasárnap

Évközi 25. vasárnap

Szeptember 28-án vasárnap

Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja

Sok szeretettel várok mindenkit Bábolnán a
Kereskedõudvarban újonnan nyíló
Kölyöksarok Bababolt és Gyermekruha
üzletünkbe.
Amit kínálunk:
– minõségi bébi- és gyermekruházat
56-128 méretig
– cumisüveg
– játszócumi
– rágóka
– pelenka és egyéb babaápolási termékek
Nyitás: 2014. szeptember 16., kedd
Lincz Erika
E-mail: kolyoksarok@gmail.com
Telefon: 06-70/6333-601
16 www.btv.hu

10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 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
SZEPTEMBER 14.
SZEPTEMBER 21.
SZEPTEMBER 28.
OKTÓBER 5.
OKTÓBER 12.

– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
SZEPTEMBER 21. vasárnap 15.00 óra
OKTÓBER 5. vasárnap 15.00 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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NÕI KÉZILABDA:

SPORT HÍREK

BAJNOKI RAJTRA KÉSZEN ÚJ EDZÕKKEL

Augusztus közepén elkezdte felkészülését megyei elsõ
osztályban szereplõ nõi kézilabdacsapatunk. Mivel az
edzõ, Szántó Zita hamarosan anyai örömök elé néz, Hajdu
János személyében új szakvezetõ irányításával készülnek a
lányok az õszi szezonra.
Jánost ismerhetik a bábolnaiak, hiszen jónéhány évvel
ezelõtt a polgármesteri hivatal alkalmazottjaként sportreferensi státuszban dolgozott. Kézilabdás múltját tekintve az
Ács NB II-es csapatának volt a játékosa, valamint a fiú utánpótlás együttest edzette. Még az elmúlt szezon végén keresték meg a BSE kézilabda szakosztály vezetõi, melynek
eredményeképp arra az idõszakra, amíg Zita nem tudja ellátni az edzõi teendõket, helyettesíti õt.
Az új edzõ véleménye szerint a lányok elõzõ szezonban
mélyen tudásuk alatt teljesítettek, az együttes sokkal többre hivatott, nagyon jó képességû játékosokból áll. Mint
mondta, mindenképpen az élmezõnyben van a helyük, de
ezért sokat kell dolgozni, már most kemény edzésekben
van részük. Hozzátette, a legfontosabb, hogy olyan egységes csapat váljon belõlük, melynek tagjai ha kell, az utolsó
percig küzdenek egymásért. Amint az a megyei bajnoki
meccsekre jellemzõ, rendszerint az utolsó tíz perc dönti el
a találkozók végkimenetelét. Tehát aki fizikailag és szellemi-

LOVASSPORT:

2014. augusztus-szeptember

leg is végig bírja a mérkõzéseket az elsõtõl az utolsó pillanatig, eredményes lehet. A lányok edzésmunkáját is ehhez
az ideológiához igazította. Az elsõ félórában erõ-, gyorsaság- és állóképesség fejlesztéssel foglalkoznak, majd mozgásos, labdás gyakorlatokat végeznek, végül pedig a taktikát meghatározó csapatjátékkal fejezik be a tréningeket.
Hajdu János nem egyedül edzi a lányokat, segítségére
van egykori tanítványa, Csuka Benjámin. A másodedzõ elsõsorban egykori mestere terveinek megfelelõen inkább a
felkészítés fizikai részével foglalkozik. Az erõ- és állóképesség fejlesztõ gyakorlatokat vezényli, melynek eredményeképpen a lányok remélhetõleg végig bírják majd a mérkõzések hatvan percét.
A 2014-2015-ös bajnoki szezon sorsolása lapzártánk
után, várhatóan szeptember 2-án történik, így errõl még
nem tudósíthatjuk olvasóinkat, azt azonban megtudtuk, két
új együttessel egészül ki a csoport. Tatabánya, Kisbér,
Környe, Ács, Bábolna és Tarján mellett nevezett Dorog és
Esztergom is. Várhatóan a lebonyolítás rendszerén is változtat a megyei szövetség, illetve néhány technikai problémát is orvosolnak, de ezekrõl még nem tudunk konkrétumot.
Várjuk a bajnokság kezdetét.

KÉT HÓNAP, HÁROM SZÍNVONALAS VERSENY

2007 után elõször rendezett Arab Lovak Fesztiválja elne- golta, õk ezúttal nem kerültek a legjobbak közé. A legjobb
vezéssel tenyész-szemlét és versenyt a Bábolna Nemzeti tenyésztõnek járó különdíjat ebben az évben a
Ménesbirtok Kft. Július 12-én és 13-án Európa számos mé- Mezõhegyesi Ménes kapta. A tenyészverseny betétszámanesének legszebb arab és Shagya-arab lovai vonultak fel ként kapott helyet az idei év negyedik és egyben utolsó
Bábolnán, hogy tenyésztõik számára learassák a babéro- Grand Prix fordulója, melyen 150 cm-es akadályokkal tarkíkat. Hivatalos nevén ISG Európa Championátus ECAHO tott pályát kellett leküzdeni a versenyzõknek.
Nemzetközi „C” Show szép bábolnai sikereket hozott. A
A díjugrató Korosztályos Championátus II. fordulója és
Shagya-arabok versenyében junior és senior mének, vala- Országos Minõsítõ Verseny helyszínéül szolgált a
mint kancák kategóriájában az összes champion – 8 gyö- Ménesbirtok lovaspályája augusztus 21-e és 24-e között. Az
nyörû ló - a Ménesbirtok tulajdonát képezi. A „Best in show” érdeklõdõk ezúttal is számos bábolnai lovasért izgulhattak,
elnevezésû kategória nyertes Shagya-arab kancája – Gazal akik közt ezúttal is akadtak, akik kitûnõ teljesítménnyel lepXXI-3 – is a Ménesbirtok tulajdona, a gyõztes mén - Gazal ték meg szurkolóikat. A helyi egyesületek közül a
XIX-4 – pedig Jónás Melinda, a lovasiskola tanárnõje tulaj- Ménesbirtok indította a legtöbb versenyzõt, õk elsõsorban
donát képezi.
nyitott versenyszámokban mérettették meg magukat. Sok a
Kiemelkedõ érdeklõdés mellett zajlott a rendezvény, mely fiatal, tehetséges lovas, versenyrõl versenyre egyre jobb
a szakma részérõl természetes, emellett számtalan lovas eredményeket hoznak. Tóth Martin három alkalommal is a
életet kedvelõ nézõ is kíváncsi volt a
dobogó legmagasabb fokára állhagyönyörû arab telivérekre és Tornyos Fanni hazai környezetben is bizonyított tott B/0, és B1/C nyitott kategóriákShagya-arab lovakra. A Ménesbirtok
ban, Szepesi Nikoletta kezdõ lovaa verseny mindkét napján különlesok stílusversenyében lett második,
ges lovasbemutatóról is gondoskoilletve B1/C-ben harmadik, Kirsch
dott, melyben felléptek a Hevéciai
Noémi pedig harmadik hellyel dibetyárok csikósbemutatóval, Hamza
csekedhet B/0 nyitott versenyszámViktória szabadon idomított lovaival,
ban. A Kisbábolna Lovas Klub tehetPachl Gergõ díjlovas mûsorral, látváséges lovasa, Tornyos Fanni hazai
nyos 12 lovas karüsszel lovasiskolákörnyezetben is bizonyított. Utánsok elõadásában, a nézõk láthattak
pótlás korosztályban hibátlan lovagugróbemutatót Shagya-arab lovaklással és minimális idõkülönbséggel
kal, fogatkarüsszelt és pusztaötöst.
szerzett egyéniben harmadik helyet
Augusztus 14-tõl három napon át
– július elején Kiskunhalason másoOrszágos Tenyészversenynek adott otthont a Ménesbirtok dik is volt. Komárom-Esztergom megye csapatának tagjalovaspályája, melyet elõször rendezhetett hosszú évtizedek ként a helyi versenyen második, az elsõ fordulóval – melyet
után Bábolna. Ez a megmérettetés nem a lovasokról szól, július elején Kiskunhalason rendeztek és a csapat második
hanem a lovakról és tenyésztõikrõl. Díjugratásról, stílusver- lett - összesített eredményként csapatbajnoki címet szersenyrõl van szó, melyben a hazai tenyésztõ ménesek, tulaj- zett. A szintén kisbábolnai ifjú lovas hölgy, Tóth Flóra is redonosok 4-5-6 éves ugrólovait pontozzák. A bábolnai te- mekül versenyzett, õ B1/C nyitott kategóriában ért el harnyésztésû, illetve tulajdonú lovakat Szentirmai Péter lova- madik helyezést.
Fotó:
Hajdu Krisztina
lovasfoto.hu
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KÖZGYÛLÉST TARTOTT
A BÁBOLNAI SPORTEGYESÜLET
Második nekifutásra július 25-én határozatképesen megtartotta évi rendes közgyûlését a Bábolnai Sportegyesület. Nagy
Lajos elnök köszöntötte a sajnos csak kis létszámban megjelent egyesületi tagokat, majd az adminisztratív procedúrákat
követõen felkérte a szakosztályok vezetõit, tartsák meg éves
beszámolójukat.
A labdarúgók 2013-2014-es szezonját Tornyos Ferenc szakosztályvezetõ
összegezte. Mint mondta, a legnagyobb tömegbázissal õk rendelkeznek, hiszen 150 igazolt focista rúgja a
bõrt hét éves kortól a felnõttekig 8 korosztályban. Ezek alapján az õ költségvetésük a legmagasabb összegû,
melynek legjelentõsebb részét Bábolna Város Önkormányzata biztosítja, de
az IKR Agrár Kft. és a BSE 100 Klub is
jelentõs összegû támogatást nyújtott
mûködésre és beruházásokra. Tornyos
Ferenc kiemelte az MLSZ által kezdeményezett TAO programot, melynek
keretében sikeresen pályáztak, így valósulhatott meg például a center pálya
öntözõrendszerének kiépítése. A szakosztályvezetõ a folytatásban részletesen ismertette a csapatok éves tevékenységét, a kiemelkedõ eredményeket és játékosokat, összességében
elégedettek lehetnek a korosztályok
bajnoki szereplésével.
A kézilabda szakosztály részérõl Fehér Mária távollétében Horváth Andrea
tájékoztatta a jelenlévõket. Náluk 40 játékos sportol aktívan, ebbõl 14 felnõtt,
26 utánpótlás korú. Minden korosztály
versenyeztetése megoldott, bajnoksá-

gokban, illetve tornákon is szerepelnek. Felnõtt, serdülõ és szivacs kézilabda edzéseken készülnek meccseikre a lányok, egyelõre az ifjúsági csapat
tagjai a felnõttek közt szerepelnek.
Horváth Andrea kiemelte a strandkézilabdások eredményes szereplését,
akik idén már negyedik alkalommal
vettek részt nyári nemzetközi balatoni
tornán, sõt, meg is nyerték azt és Fehér Mária személyében a torna legjobb játékosa címet is birtokolhatják.
Anyagi hátterükrõl szólva elmondta,
biztosított minden olyan eszköz, amely
a mûködéshez szükséges. Emellett
TAO pályázat révén sikerült minden
alapfelszerelést beszerezni.
Torma József, a tekecsapat kapitánya számolt be Skuba István szakosztályvezetõ távollétében a tekések tevékenységérõl. Részletesen szólt az NB
II-es gárda bajnoki szereplésérõl, külön taglalta az õszi és tavaszi meccsek
mérlegét. A szezon közben felmerült
problémákkal együtt összességében
pozitívan értékelhetõ a társaság szereplése. Külön kiemelte az ifjúsági játékosok – Jurics Gergõ, Szász László,
Burián Dávid - teljesítményét, akik nem
csak a bajnokságban, de egyéni ver-

A BSE labdarúgó szakosztály U19-es csapata
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senyeken is kitûnõ teljesítményt nyújtottak, eljutottak egészen az országos
döntõig. A felnõttek közül Balom Sándort emelte ki, õ a hazai rendezésû területi egyéni versenyen új pályacsúcscsal gyõzni tudott és így jogot szerzett
a nyugat-magyarországi versenyen való szereplésre, csakúgy, mint Körmendi Imre. Befejezésül hangsúlyozta, régi
nagy vágyuk teljesült, befejezõdött a
tekepálya felújítása, így a következõ
bajnoki szezont már egy nemzetközi
szinten is remek pályán kezdhetik. Egy
ilyen gyönyörû létesítményben csakis
jól szerepelhet a csapat.
A közgyûlés további részében Nagy
Lajos elnök beszámolója hangzott el,
aki elsõsorban anyagi kérdésekrõl beszélt. A gazdasági helyzetet elemezve
megtudtuk, a BSE 35.739.658 forintból
gazdálkodott, ebbõl 20.483.937 Ft volt
TAO támogatás. Ebbõl fizették a szakosztályok a pályázatok önerejét, a
fennmaradt összeget mûködésre tudták fordítani. Mûködésre a labdarúgó
szakosztály 7.796.350 Ft-ot, a kézilabda szakosztály 1.114.849 Ft-ot a teke
szakosztály 1.549.439 Ft-ot költött. Az
elnök kitért az elkövetkezõ gazdasági
év fõ összegeire is. Az egyesület várhatóan 13.7 millió forintból gazdálkodik majd, amibõl 10,1 millió a labdarúgásé, 1,8 millió a kézilabda szakosztályé, 1,8 millió pedig a teke szakosztályé.
A folytatásban a bizottsági beszámolókat követõen a Polgári Törvénykönyv változása miatt a közgyûlés
alapszabályt módosított. Az egyesület
ezután elnökség és bizottságok nélkül
mûködik, elnök helyett ügyvezetõ irányítja, illetve határozatképtelenség
esetén egy óra múlva megtartható a
közgyûlés.
A tagság egyhangúan Nagy Lajost
szavazta meg a BSE ügyvezetõjének,
aki csupán ez év végéig vállalta a megbízatást. Az eddig elnökként sikeresen
tevékenykedõ immár ügyvezetõ a „miért csupán fél évre?” kérdésre lapunk
számára elmondta, napi munkája során több cég ügyvezetõ igazgatójaként tevékenykedik, ami óriási felelõsséget és terhet ró rá. Ezért nem tudja
teljes odaadással ellátni a BSE vezetõi
munkáját, másként pedig nem érdemes. Mint mondta, keresik a megfelelõ
jelöltet a posztra, aki majd kellõ tudással és felelõsséggel látja el majd az
egyesület ügyvezetését.
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MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

HALMOZÓDÓ

P R O B L É M Á K, R E M E K T E L J E S Í T M É N Y E K

Elkezdõdött a 2014-15-ös megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokság õszi
szezonja. Ennyire szerencsétlen helyzetben talán még sosem volt csapatunk. Az MLSZ legújabb rendelkezése
miatt három szlovák állampolgárságú
meghatározó játékosunk – Lõrincz Lóránt, Pint Tamás és Szilvás Dániel nem szerepelhet, Halasi Zsolt kapus az
egyik nyári edzésen lábát törte. Az átigazolási idõszakban nem sikerült
olyan játékosokat igazolni, akik pótolhatták volna az utolsó pillanatban kiesõket. Zsoldos Ádám személyében
egy tapasztalt védõ érkezett a szakosztályhoz
Gyõrújfaluból. Az új edzõnek, Birta Gábornak komoly fejtörést okozott a csapat összeállítása. A mester Gyõrbõl
jár trenírozni a csapatot, korábban magasabb osztályú
labdarúgókat is edzett, többek közt a Gyõri ETO egyik
utánpótlás korosztályát. Mielõtt Bábolnára jött,
Nagymegyeren – Szlovákia – volt szakvezetõ, komoly
szakmai tapasztalattal rendelkezik a labdarúgás terén. A
nyári felkészülési idõszakban már konkrét elképzelésekkel irányította a csapatot, ám az utolsó pillanatban jött
MLSZ rendelkezés mindent romba döntött. Az alapozás
során már jónéhány ifjúsági korú játékos is a felnõttekkel
edzett azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy mielõbb beépüljenek az elsõ csapatba. A kényszer azonban úgy
hozta, hogy a fokozatos beépülésre nem maradt idõ,
azonnal kellett cselekedni.
Augusztus 17-én az elsõ fordulóban együttesünk az
Esztergom gárdáját fogadta. Két fiatal is a kezdõcsapat
tagja lehetett, Popovics György és Vida Gábor remekül
helytálltak. Aztán a találkozó harmadik percében a mindössze 17 éves ifikapus, Takács Erik is pályára lépett,
ugyanis Horváth Ádám kapus egy szerencsétlen mozdulat miatt kificamította középsõ ujját. A félidõben kiderült,
hogy a fiatal hálóõr csupán egy játékrészt védhet, mert
végigjátszotta az U19-es meccset. Nem volt mit tenni, mezõnyjátékost kellett beállítani a kapuba, ezt Lengyel Dániel vállalta, és hiba nélkül teljesítette új feladatát. A második félidõben még három fiatal is játéklehetõséget kapott,
Fekete Csaba, Gyécsek Dániel és Fábián Dávid – mindannyian óriási lelkesedéssel és odaadással játszottak. A
találkozó gólnélküli döntetlennel végzõdött, de Birta Gábor edzõ a halmozódó problémákat figyelembe véve elégedett volt csapatával. Mint mondta, le a kalappal a fiatal
együttes elõtt, remekül küzdöttek, még akkor is ha ez
csupán egy pontra volt elég.
Bábolna SE – FC Esztergom 0:0.
Az U19-es gárda nyáron már Csongrádi Péter edzõ irányításával kezdte meg a felkészülést. Mivel a felnõtt csapat elszippantotta az „idõsebb” ifisták jórészét, nagyon fiatal az együttes átlagéletkora, 15-17 éves fiatalok veszik
fel a versenyt mások 18-19 éves játékosaival. Csongrádi
Péter lapunk számára elmondta, remek, tehetséges társasággal foglalkozik, akik sok tanulással és gyakorlással
helyt tudnak állni a bajnokságban. Hozzátette, nem kergetnek hiú reményeket, a tabellán az elsõ hat hely valamelyikén szeretné látni csapatát, mely reális célnak látszik. A nagyon fiatal, alakulóban lévõ csapat mindjárt az

elsõ fordulóban a tavalyi bajnokot kapta ellenfelül, amely
összeállításában vajmi keveset változott. A minimális vereség ellenére ifjaink jól helytálltak, edzõjük nem volt elégedetlen a társasággal.
Bábolna SE U19 – FC Esztergom U19 1:2.
A bajnoki szezon második fordulójában Banára látogattak labdarúgóink. A két szomszédvár találkozója mindig
nagy érdeklõdésre számot tartó esemény, a csapatok kiemelt fontosságot tulajdonítanak a presztízsértékû mérkõzésnek. A Bana rendkívül nagy iramban kezdett, szerették volna mielõbb döntésre vinni a meccset. Már a hatodik percben betaláltak hálónkba, ám a játékvezetõ les
miatt nem adta meg a gólt. Ezt követõen is érezhetõ volt
a hazai nyomás, ám a Bana mintha nem bírta volna a saját maga által diktált iramot. A 10. percben aztán egy baloldali bedobást követõen Kalamár Lajos remekül vette
észre a tizenhatoson belül üresen hagyott Lanczendorfen
Attilát, aki estében a banai hálóba továbbította a labdát.
Lanci sajnos megsérült, nem folytathatta tovább a játékot.
A hazaiak továbbra is nagy akarással, bár kissé görcsösen próbálták megmenteni a mérkõzést, de a mieink küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak. Birta Gábor edzõ mindenkinek adott játéklehetõséget, az összes fiatal pályára
lépett. Elõször szerepelt Czigány Gábor és az új kapus,
Dobai Béla, aki hiba nélkül õrizte a hálót. Szendi Ádámot
a 63. percben kiállította a játékvezetõ, így tíz emberrel volt
kénytelen együttesünk folytatni a küzdelmet. A fiatal játékosok hihetetlen akarata, bizonyítási vágya mögöttük az
idõsebbek tapasztalatával meghozta az eredményt. Birta
Gábor elégedett volt csapatával, hiszen elhozták Banáról
a hõn áhított három pontot.
Banai KSK – Bábolna SE 0:1.
Az U19-es gárda - bár életkorban csupán 15-17 év körüli játékosokból áll -, nem hagyott kétséget afelõl, hogy
egységesebb, jobb csapat a hazainál. Végig kezükben
tartva a kezdeményezést határozott gyõzelmet arattak
Banán. Banai KSK U19 – Bábolna SE U19 0:4.
Augusztus utolsó vasárnapján csapatunk a frissen felkerült Tata együtteséhez látogatott. A jelentõs erõket felvonultató hazaiakat meglepték focistáink, az elsõ félidõben egyértelmûen jobban játszottak. A fiatal Vida Gábor
révén kétgólos vezetésre sikerült szert tenni. Együttesünk
a már bevált védekezõ, kontratámadásokra épülõ játékot
játszotta, aminek ellenszerét a tataiak nem találták. Lelkes, összetartó csapatunk immár második idegenbeli
gyõzelmét szerezte meg.
Tatai AC – Bábolna SE 0:2, U19 6:0.
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NEMZETKÖZI SZINTÛ TEKEPÁLYA
A CSAPAT MÁR ÉLESBEN IS BIZONYÍTOTTA LÉTJOGOSULTSÁGÁT

A bábolnai tekecsapat régi vágya vált valóra, amikor
a képviselõ-testület városunk költségvetésébõl mintegy 22 millió forintot szavazott meg a négysávos pálya újjáépítésére. A Szabadidõközponttal együtt közel
30 éve épült létesítmény az idõk során elhasználódott,
korszerûtlenné vált, a csapat tagjai nap mint nap javítgatták, foltozgatták, hogy mérkõzéseikre használható
állapotba kerüljön. Májusban aztán a bajnoki szezon
befejeztével saját kezûleg kezdték el a bontási munkálatokat, majd az építõ cég alig két hónap elteltével határidõre átadta a beruházást.
Az új lemezes építésû, nemzetközi színvonalú pályát július 19-én ünnepélyes keretek közt adták át Czunyiné dr.
Bertalan Judit államtitkár, országgyûlési képviselõ, dr.
Horváth Klára polgármester, Popovics György megyegyûlési elnök, valamint Szántai István, a tekeszövetség fõtitkára jelenlétében.
– A Bábolnai Sportegyesület idén ünnepelte 90 éves
fennállását, úgy gondolom, hogy sportolóink ennél szebb
ajándékot nem is kaphattak volna - vélekedett városunk
polgármestere. Hozzátette, a szakosztály négy évvel ezelõtt jelezte, hogy szükségük lenne egy új pályára, hiszen
a régit immár 30 éve használták. A most átadott beruházással vált teljessé a Szabadidõközpont felújítása, melynek kapcsán köszönet illeti a szakosztály tagjait, akik fizikailag is besegítettek a munkába. Több helyi cégnek is
köszönetét fejezte ki dr. Horváth Klára, õk összesen 2 millió forinttal támogatták a pálya mûködtetéséhez szükséges gép megvásárlását.
Szántai István, a Magyar Bowling és Tekeszövetség fõtitkára elmondta, kevés település, egyesület rendelkezik
olyan korszerû tekepályával, mint Bábolna. A teke még
nem olimpiai sportág, viszont nemzetközi szinten az
egyik legjobb eredményt elérõk közé tartozunk, létesítmények tekintetében viszont jóval a nemzetközi szint alatt
járunk. Jelenleg hazánkban mindössze 10 bábolnaihoz

hasonló pálya üzemel, de a cél, hogy minél több ilyen
épüljön. Az NB I-ben például csak ilyen, vagy korszerûbb
pályákon játszhatnak, a bábolnaiak tehát már most megfelelnek a magasabb követelményeknek. A fõtitkár kiemelte, ritkaságszámba mennek az olyan nagyszerû csapatok, ahol a tekesport utánpótlás nevelése is megoldott,
a bábolnai ifisták ezek közé tartoznak, eredményeik országos szinten is kiemelkedõek.
– Nem lett volna alapja annak, hogy új pályát kérjünk,
vagy álmodozzunk róla, ha a csapat nem tud komoly
eredményeket felmutatni - mondta el lapunk számára
Skuba István szakosztályvezetõ. Hozzátette, a régi pálya
a tömegsport igényeit továbbra is tökéletesen ki tudta volna szolgálni, de céljaikat magasabbra tûzték ki, ezért az
önkormányzat is jogos igényként kezelte kívánságukat.
Tekéseink vezetõje úgy gondolja, bajnokságbeli ellenfeleik korábban is szerettek Bábolnán dobni, „jól fizetõ” pálya
volt a régi, a mostani pedig még élvezetesebb játékélményt nyújt, ezért bizonyára népszerû lesz a sportágban.
A következõ szezonra a bajnoki meccseken kívül számos
versenyt szeretnének lebonyolítani, melyekre már benyújtották igényeiket a szövetséghez.
Tekéseink alig várták már, hogy élesben, versenykörülmények közt is kipróbálhassák a pályát. Egy hónapjuk
volt a felkészülésre, ez alatt gõzerõvel edzettek jobbnál
jobb eredményeket produkálva. A szezon elsõ NB II-es
találkozójára augusztus 30-án került sor, legényeink a
Szany ellen játszottak hazai környezetben. A mérkõzés
érdekessége volt, hogy Torma József csapatkapitány egy
ponton megváltoztatta a régi, jól bevált dobási sorrendet:
Balom Sándor, aki befejezõ ember szokott lenni, ezúttal
az elején dobott, Torma József pedig a végén. Indokként
a csapatkapitány az elõzõ egy hónap alatt nyújtott teljesítményeket hozta fel, ami a meccs végkimenetelét tekintve
bevált, taktikai húzása jónak bizonyult. A csapat kitûnõ
teljesítményt nyújtva határozott gyõzelmet aratott, Torma
József új pályacsúccsal ünnepelhette a sikert. Az ifjúsági
játékos, Szász László is tudásának megfelelõen játszott,
így mindkét fronton nyertek tekéseink. Augusztusban három ifistánk versenyzett Budapesten az utánpótlás seregszemlén, ahol hazánk szinte összes serdülõ és ifjúsági
korosztályú játékosa részt vett – több mint száz tekézõ. A
megmérettetésen Szász László a második, Burián Dávid
a hatodik, Jurics Gergõ pedig a tizenharmadik helyet szerezte meg.
Bábolna SE – Szany SE 7:1 (2745:2693): Balogh István 422 fa, Balom Sándor 446 fa csp., Szilágyi András
456 fa, csp., Morvai Gábor 473 fa, csp., Végh Jácint 453
fa, csp., Torma József 495 fa, csp.
Bábolna SE ifi – Szany SE ifi 2:0 (428:303): Szász
László 428 fa.
Hantos Péter

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
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