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Eltelt egy esztendõ a kerek, évtizedes jubileum óta, de a városi rangra
emelkedés ténye, célja és üzenete mit
sem változott, fontos momentum minden bábolnai lakos számára, hiszen
már a nyolcvanas években is éledõben volt a várossá válás igénye. A cél
akkor is és ma is, hogy a város egyre
élhetõbbé váljon. Ezen az úton az önkormányzat lépésrõl lépésre halad
elõre.
A rendezvényen minden bábolnai
lakost szívesen látott a szervezõ önkormányzat október 3-án a Szabadidõközpontban. A megjelentek száma
is csak nyomatékosította, a városi
rang mindenkinek egyaránt fontos,
mely nem pénzügyi, anyagi elõnyökkel járt, sokkal inkább büszkeségre
okot adó tény, hogy a pusztából rohamléptekkel, 45 esztendõ alatt vált
Bábolna várossá.
,,Múlton nyugszik a jelen, s azon a
jövendõ’’ – élt Széchenyi szavaival a
polgármester, aki úgy fogalmazott:
egységesen és meghatározó erõvel
csak egy nemzet léphet fel.
Nemzetté pedig a közös haza szeretetével válunk. Ha mindannyian –
akik itt élünk, itt ünnepelünk közösen
– egyformán és egységesen szeretjük
ezt az országot, országrészt, benne a
saját városunkat, falunkat, az erdõket,
mezõket, földeket, a szomszédos
gyümölcsösöket és a faluszéli halastavat a környezõ hegyekkel. Ha
elhisszük, hogy a közösség mindanynyiunkról szól, nem nézve, hogy ki
székely, cigány, szláv, német, szerb
vagy magyar. Közös a nyelvünk, közös a haza és a nemzet, amelyhez tar2
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„Nagy dolgok csak úgy születnek, ha nem
csupán cselekszünk, de álmodunk is, és
nem csak tervezünk, de hiszünk is” – kezdte ünnepi beszédét Anatole France idézetével dr. Horváth Klára polgármester Bábolna
várossá válásának tizenegyedik évfordulóján.
Várossá válásunk alkalmából szervezett
elsõ ünnepségen jelen volt településünk
akkor legifjabb polgára, Farkas Gábor, aki
ma már 11 éves. A polgármester a Tatabányán élõ kisfiút is köszöntötte, éreztetvén,
hogy a város pontosan olyan, mint egy kisgyermek, ahogyan cseperedik, úgy fejlõdik.

tozunk. Ebben rejlik a mi erõnk, hazánk, nemzetünk ereje. És ebbõl fakad a hazaszeretetünk. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a magyar
nemzet és Bábolna polgáraiként,
büszkén ,,nézhetünk a múlt tükrébe’’,
és erõt meríthetünk belõle a jövõ
nagy kihívásaihoz.
Dr. Horváth Klára méltatását követõen Popovics György megyegyûlési elnöknek adta át a szót, aki köszöntõjében úgy fogalmazott: a várossá válás
egy komoly dolog volt Bábolna életében, hiszen a rangot ki kellett érdemelnie.
– Úgy gondolom, hogy akik akkoriban közbenjártak a rang elérésében,
azoknak köszönet jár. Ez a rang ki-

emel bennünket a magyar valóságból, Bábolnát ez a rang a magyar városok közé emelte. Mindannyiunk
munkája benne van ebben az elismerésben – mondta a megyegyûlés elnöke.
A városünnep ceremóniájának kiemelkedõ momentuma a megtisztelõ
címek átadása, mellyel a már bizonyított bábolnai emberek szorgalmát, tehetségét, tudását ismerik el.
A díjak – a díszpolgári cím, a Bábolnáért Emlékérem, a Bábolna Városáért cím – mind az önzetlenséget jutalmazzák, a kitüntetések minõségét
megõrizve adták át most is a díjakat a
példaképeknek.

Popovics György, Tanos Lászlóné, Bierbauer Imréné, Nagy Lajos,
dr. Horváth Klára, Sáhó András
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A DÍJAZOTTAK:
Bábolnáért Emlékérem elismerésben részesült a Bábolnai Sport
Egyesület, mely 1924-ben alakult meg
a ,,Bábolnai Testnevelõk Köre’’ a faluban élõ katonatisztek és iparosok részvételével. A focicsapat kék-fehér csíkos mezt, fehér nadrágot kapott. Az elsõ igazi labdarúgó-mérkõzés 1924.
pünkösdjén volt, a Gyõri DAC csapatát
látták vendégül, melyen a helyiek nyertek 2:1-re. A háború után újraszervezõdött a focicsapat is. Az 50-es 60-as
évek legnagyobb eredményét 1968ban érte el a helyi labdarúgás, bejutottak az NB III. északnyugati csoportjába. Nagy álom valósult meg, a csapat
belépett a magyar labdarúgás második vonalába. Az anyagi támogatást a
Bábolnai Mezõgazdasági Kombinát
biztosította. A futballcsapat ismét nagy
eredményt ért el 1975-ben, majd a következõ kiemelkedõ eredményt a
2005-2006-os bajnokságban érték el,
az NB III-ba jutottak fel.
A 2013-as szezonban kiváló eredményt ért el a csapat a Magyar Kupában. A felnõtt csapat mellett az utánpótlás csapatok is több érmes helyezést értek el, valamint rendkívül aktív a
bábolnai Öregfiúk csapata is. A BSE
kézilabda szakosztályát 1966-67-es
évben kezdték szervezni. 1972-ben a
csapat megnyerte a járási bajnokságot, így a Megye I. osztályban szerepelhettek. A sportcsarnok felépítését
követõen hosszú szünet után élesztették újjá a kézilabdasportot. A több
éves munka eredményeként a 200910-es évben megnyerték a bajnokságot, majd megindultak a szivacskézilabda edzések is. Évek óta sikeresen
szerepelnek strandkézilabda versenyeken is. A tekeszakosztály – amely
1993-ban alakult – is jelentõs eredményeket tud felmutatni. Az alapító Nyerges Béla tiszteletére helyi amatõr bajnokságot rendeznek minden évben. A
csapat 2009-ben az NB I-ben versenyzett. A nagycsapat mellett szerepeltetni tudnak egy tartalék csapatot a Megye I. bajnokságában, valamint ifjúsági
csapatuk és nõi játékosaik is
kiemelkedõek. Nagy örömükre ebben
az évben az Önkormányzat felújíttatta
a Szabadidõközpontban mûködõ tekepályát, melyen reményeik szerint
újabb sikereket érhetnek el. A BSE lovas szakosztályának hátterét a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. biztosítja.
A lovasoktatás az 1950-es években indult el Bábolnán, itt kezdõdött 1959ben Horváth József késõbbi díjugrató
bajnok pályafutása is. A hosszú évek
folyamán kiváló fogathajtókat, lovaso-
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kat, lovászokat képeztek a Kombinát
által mûködtetett lovasiskolában, majd
mostanság a Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégiumban. A bábolnai lovassport hírnevét a
BSE-vel együttmûködve a Kisbábolna
Lovasklub munkája, eredményei is
erõsítik.
A BSE kiegyensúlyozott mûködése,
és eredményei köszönhetõek a mindenkori elnök, vezetés, technikai segítõk munkájának és a támogatóknak.
Bábolna Városáért Kitüntetésben
részesült Bierbauer Imréné: született Magyar Magdolna. A díjazott
1949. december 4-én született
Dunakilitin. Iskolai tanulmányait is itt
kezdte, majd a középiskolát Mosonmagyaróváron, a Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta. 1968-ban a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskola biológia-mezõgazdasági ismeretek tanári szakán végzett. Ott ismerkedett meg és kötött
házasságot Bierbauer Imrével. Együtt
indultak el a tanári pályán, melyet a
soproni járásban kezdtek el. Az ott töltött négy év alatt megszületett két
fiúgyermekük, Norbert és Zoltán. A
’70-es évek elején kerültek Bábolnára.
Kezdetben napközis tanárként alkalmazták. Hat év után szaktanárként,
osztályfõnökként és csapatvezetõként
folytatta munkáját. 1984-ben a Mûvelõdési Miniszter Dicsérõ Oklevelét kapta.
Osztályfõnöki munkaközösség vezetõként, és szaktanárként több új kezdeményezést indított el az iskolában.
1996-ban a Bábolnai Általános Iskolában végzett kiemelkedõ pedagógusi
tevékenységéért ,,Bábolna Kiváló Pedagógusa’’ helyi elismerést kapott. Tizenöt éven keresztül készítette fel tanítványait tanulmányi versenyekre,
melynek elismeréseként 2008-ban Mezõtúron Elismerõ Oklevelet és Emlékplakettet vehetett át. 2008-ban elõrehozott öregségi nyugdíjba ment. Munkáját óraadóként folytatta a Pettkó
Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és
Kollégiumban, valamint Banán és
Nagyszentjánoson is, illetve besegített
a Kisbábolna Lovasklub munkájába.
2010-ben elindította a Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai csoportot. Változatos
programok összeállításával és vezetésével hozzájárul Bábolna város szabadidõs programkínálatához.
Bábolna Városáért Kitüntetést vehetett át Sáhó András, a helyi polgárõrszervezet vezetõje. Sáhó András 1945. augusztus 7-én született,
Táp községben. Az általános iskola
után a gyõri 401-es szakmunkásképzõben festõ – mázoló szakképesítést
szerzett. 1973-ban lépett be a Bábolnai

Állami Gazdasághoz, ahol munkájának egészségkárosító volta miatt a
Rendészeti Osztály állományába került. Munkája mellett a Kombinát
MEDOSZ Szakszervezetének titkára is
volt. 1997 év végén kezdeményezésére, de az Önkormányzat hathatós támogatásával, megalakította a Bábolnai
Polgárõr Egyesületet, 25 fõs tagsággal. A felelõsségteljes és lelkiismeretes
munka meghozta gyümölcsét, megyei
elismerõ oklevelek és díjak után az ,,Év
Polgárõre’’ országos elismerõ kitüntetést vehette át 2002-ben, majd 2004ben a ,,Bábolnai Polgárõr Egyesület’’
olyan példamutatóvá vált térségünkben, és a környezõ településeken
Sáhó András a közösségi, egyesületi
munkát saját, magánélete elé helyezi,
odaadó segítõkészségére mindenhol
számítani lehet.
Bábolna Városáért Kitüntetést kapott Tanos Lászlóné, született: Iván
Gizella. 1951. december 9-én született
Tárkány községben. Az általános iskola után középiskolai tanulmányait a
kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. A gyõri Apáczai Csere
János Tanítóképzõ Fõiskolán szerzett
általános iskolai tanító diplomát 1983ban. 1974-ben házasságot kötött Tanos Lászlóval és két gyermekük született, Szilvia 1975-ben, Szilárd 1978ban. 1978-ban új munkalehetõség miatt költöztek Bábolnára Budapestrõl.
1980-tól nyugdíjba vonulásáig a bábolnai általános iskolában dolgozott alsó
tagozatos tanítóként. Generációk sora
nevelõdött fel a keze alatt, tanulta meg
az írás, olvasás, matematika alapjait.
Munkáját elhivatottan, szerény odaadással végezte és még szabadidejében is foglalkozott a gyerekekkel, ha
gondjaikkal fordultak hozzá segítségért. Éveken keresztül gyermek és ifjúságvédelmi felelõs volt. Legfõbb feladatának tekintette a hátrányos helyzetû, nehéz vagy veszélyeztetett körülmények közt élõ gyermekek segítését,
a családokkal való folyamatos, személyes kapcsolattartást. 2003-ban kiemelkedõ pedagógiai tevékenységéért, az ifjúság érdekében végzett áldozatkész munkájáért Bábolna Kiváló Pedagógusa elismerést vett át. 2007-ben
igazgatóhelyettesi beosztást kapott és
2011. október 1-jétõl már nyugdíjasként végezte ezt a munkát egészen
2013 január 1-jéig. Évek óta az önkormányzati testület Szociális és Oktatási
Bizottságának külsõs tagja. Munkájukat hely- és családismeretével segíti.
Jelenleg nyugdíjas éveit tölti gyermekei és unokái körében.
Gratulálunk a díjazottaknak!
www.btv.hu
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Ö NKORMÁNYZATI
A megszokottnál korábban megjelenõ októberi lapszámunkban rendhagyó módon a bizottságok munkáját
foglaltuk össze, ezúttal a bizottsági üléseket követõ
szeptember 25-ei testületi ülés ügyeinek rövid áttekintése, valamint az október 22-ei alakuló ülés részletezése
kerül elõtérbe.
A bábolnai képviselõ-testület megtartotta az elõzõ négy
éves választási ciklust lezáró utolsó testületi ülését, melyen
a szokásos menetrend szerint a két ülés között történt eseményekrõl szóló beszámolót hallgatták meg a döntéshozók, majd a lejárt idejû határozatokkal és a bizottságok által tárgyalt, napirendet nem érintõ ügyekkel foglalkoztak. A
napirend kapcsán elhangzott, hogy bábolnai fiatalok új kezdeményezésként Amatõr Rádiós Klubot hoznának létre a
településen, melynek mûködtetéséhez a polgármesteri hivatallal szembeni, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tulajdonában álló víztorony épületét szemelték ki. Az önkormányzat a kezdeményezés támogatásaként levélben kereste fel
a tulajdonost, hogy lehetõségeihez mérten karolja fel a civil
törekvést. Ezen túlmenõen szóba került az M1-es autópályánál lévõ régi Bábolna torony kivilágításának ügye, valamint az eladás alatt álló széplaki üdülõ megvásárlásának
kérdésével helyi lakosok megkeresése nyomán foglalkoztak. A négyszázmillió forint áron kínált üdülõt – az ingatlan
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 44-46. §. alapján biztosított jogkörömben a Képviselõ-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS –
VÁROSGYÛLÉS céljából
2014. november 26-án (szerda)
16 óra 30 percre
a Szabadidõközpontba összehívom.
NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztatás Bábolna Város 2014. évérõl
Elõadó: dr. Horváth Klára polgármester
2. Tájékoztató Bábolna Város 2014. évi helyzetérõl,
a 2015. évre várható változásokról,
a közbiztonság helyzetérõl
Meghívott vendégek:
– Gyõr-Szol Zrt. képviselõje
– E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselõje
– GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselõje
– ÉDV ZRt. képviselõje
– PICK-UP Kft. képviselõje
– Ács-Bábolna Rendõrõrs õrsparancsnoka
Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a városgyûlésen lehet átvenni a Bábolna Város Önkormányzata által
megjelentetett 2015. évi falinaptárt.
dr. Horváth Klára s.k.
polgármester
4
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forgalmazó cég tájékoztatása szerint – hat-hét ingatlanra
osztanák, így közel ötven-hatvanmillió forintos összegért értékesítenék. A döntéshozók úgy látták, erre jelenleg a bábolnai önkormányzatnak nincs anyagi fedezete, a bábolnai
vállalkozók körében azonban népszerûsítették az üdülõvásárlás lehetõségét.
Lakossági megkeresések mentén fásítással és vízelvezetõ árkokkal kapcsolatban is tárgyaltak.
Tekintélyes mennyiségû, jól mûködõ civil szervezet tevékenykedik Bábolnán. Aktív helyi szerepvállalásukról beszámolókban tájékoztatták a képviselõket az elmúlt idõszak
munkájáról. A civil szervezetek közt a Bábolnai Önkéntes
Tûzoltó Egyesület vezetõjén túl a komáromi hivatásos állomány vezetõje, Kelkó Balázs tûzoltóparancsnok is beszámolt tevékenységükrõl. A napirendi pont kapcsán elhangzott, hogy az arra kijelölt személyek polgári védelmi gyakorlati felkészítése novemberben lesz.
Foglalkozott a testület az önkormányzat átláthatóságának, elszámoltathatóságának, és a nyilvánosság biztosításának kérdéskörével, mely téma egy internetes-statisztikai
felmérés kapcsán látott napvilágot. Bábolna az ország településeit összehasonlító, rejtett felmérésben elõkelõ értékelést kapott.
Engedélyezte a testület a Százszorszép Óvoda csoportlétszámának bõvítését, majd a város energia-megtakarítását célzó beruházásainak eredményeire összpontosítottak
a számok tekintetében. Mint elhangzott: az önkormányzat
havi szinten mintegy egymillió forintot spórol a lezajlott korszerûsítésekkel. A témában további energia-takarékosságot célzó feladatokat határozott meg a testület, így a villanyszámlákat csökkentõ napelemek telepítését és LED-es világítás kialakítását szorgalmazták. Megtörtént a megvalósított
beruházások pénzügyi áttekintése és lezárása is, mely kapcsán felmerült az is, hogy a buszvégállomás parkosítására
jövõre kerülhet sor, valamint tervei szerint a tekepálya automatikus tisztítására és vakszolására egy speciális berendezést szerez be az önkormányzat. A bábolnai gazdasági társaságok mintegy két és félmillió forintos hozzájárulása és
az önkormányzat kiegészítése révén nyílik lehetõség a gép
beszerzésére.
Szóba kerültek az általános iskola nyári karbantartási
munkálatai, fejlesztései is, majd foglalkoztak a buszvégállomás további fejlesztéseire szolgáló tervekkel, a régi konyha
területének zöldesítésének látványterveivel, a szabadidõparki fejlesztéssel, a városi légifotózásról szóló beszámolóval, a megüresedett háziorvosi praxis helyettesítési kérdésével. Így szeptember elsejétõl az 1. számú háziorvosi praxisban dr. Néma Andrea banai és dr. Olexa Tamás tárkányi
orvosok látják el a betegeket a 2015. június 8-ig tartó idõszakban.
A Bábolnai Sportegyesület 2014. évi mûködésére fordítható egymillió forintos többlettámogatásról is döntöttek a
képviselõk, mely összeg bontásban a kézilabda-, a teke és
a labdarúgó szakosztály javát szolgálhatja.
Jogszabályi elõírás alapján – az önkormányzati ciklus végén – beszámoltak munkájukról a város bizottságai is.
Az ülés végén zárt ajtók mögött határoztak a képviselõk
a városavató ünnepségen átadott kitüntetõ címekrõl.
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MUNKÁBA ÁLLT AZ ÚJ TESTÜLET
Eltelt a 2010-2014-es ciklus, október 12-én ismét önkormányzati választásokra került sor hazánkban. Ezúttal öt évre választhatta meg a lakosság azokat a képviselõket és polgármestereket, akik a helyi önkormányzatok ügyeit irányítják. A megválasztott képviselõkkel és polgármesterrel felállt testület alakuló ülésére október 22-én 17 órától került sor.
Az ünnepi alkalom nemzeti imádságunkkal, a Himnusszal vette kezdetét,
majd dr. Horváth Klára megválasztott
polgármester köszöntötte a megjelenteket, a korábbi és az újonnan felállt
grémiumot. (Törvényi elõírás alapján
az új testületet a választást követõ tizenöt napon belül kellett összehívni,
valamint a választási eredmény jogerõre emelkedését követõ három napon belül vehették át megbízó levelüket a képviselõ-testületi tagok és a városvezetõ, mely október 16-án történt
meg.)
Az alakuló testületi ülés elsõ napirendi pontjában a Választási Bizottság
elnöke, Pauerné Erdélyi Erika számolt
be a 2014. évi önkormányzati választások végeredményérõl, majd esküt tettek a megválasztott tisztségviselõk és
dr. Horváth Klára újraválasztott polgármester, aki ünnepi köszöntõjében méltatta az alkalmat, szólva az elõzõ ciklusban tevékenykedõ bizottsági tagokhoz és döntéshozókhoz, megköszönve munkájukat. Dr. Horváth Klára megköszönte a választópolgárok bizalmát,
valamint a választást bonyolítók fáradalmait is. A polgármester a jövõt érintõen is a közös tenni akarásra buzdította az esküt fogadott grémium tagjait.
– Az elmúlt idõszakban a biztonságra, a konzervatív, kiszámítható gazdaságpolitikára építkeztünk. Erre a stabil
alapra kívánjuk a továbbiakban is építeni a települést, hogy Bábolnát gyarapíthassuk. Az ésszerû fejlesztéseket kívánjuk a jövõben is szem elõtt tartani,
akár pályázati források segítségével,
akár saját költségvetésünkbõl kigazdálkodva. A biztonság, a kiszámíthatóság és ésszerû fejlesztések mellett a
nyilvánosságnak kívánunk nagy szerepet szánni a következõ öt évben is.
Ezen három elv fogja meghatározni
polgármesteri munkámat a következõ
esztendõkben. Megõrizni a jót, javítani
a hiányosságokat, és új lehetõségeket
teremteni. Meggyõzõdésem, hogy
csak ilyen szemlélettel tudunk a jövõben is sikeres települést építeni, és
mindannyiunk számára hasznot, eredményt hozó önkormányzatot megvaló-

sítani. Csak együtt vagyunk sikeresek
annak érdekében, hogy Bábolna továbbfejlõdhessen – fogalmazott az újraválasztott városvezetõ gratulálva
képviselõtársainak.
A ceremónia folytatásában titkos
szavazással választották meg a társadalmi megbízatású alpolgármestert, a
tisztséget Veresné Szkocsek Mária
kapta, kinek eskütételét követõen a
szervezeti mûködési szabályzatban
foglaltak szerint a korábbi minták alapján alakították ki a bizottságokat. (Ez
alapján: a Vagyonnyilatkozatot és Öszszeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
elnöke
Zábrádi
János,
tagok:
Bierbauer Imre és Szepesi Tamásné. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bierbauer Imre. Tagok:
Jakusné Udvardi Hedvig, Zábrádi János, Pauerné Erdélyi Erika és Zsidi
Sándor.
Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: Szepesi Tamásné. Tagok: Jakusné
Udvardi Hedvig, Popovics György, Tanos Lászlóné, Szijjártóné Bojtor Katalin.
Az ünnepi ülés további menetében
az alpolgármester tiszteletdíját szavazták meg, mely illetmény meghatározott
összege havi bruttó 157.080 forint. A
képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása ugyancsak az
önkormányzati törvény keretei szerint

történt, a havonta járó illetmény mértékét a helyi rendelet szerint szavazták
meg a döntéshozók: így a képviselõket 48 ezer 680 forint, a bizottságok
nem képviselõ tagjait 20 ezer 870 forint
illeti meg munkájukért.
Az utolsó napirendben a grémiumra
váró aktuális feladatokat is megtárgyalták, melyek közt széles körû
egyeztetést kíván majd a város gazdasági programjának megalkotása. Ez a
kérdéskör a civil szervezeteket, intézményeket is érinti. A küszöbön álló önkormányzati feladatok közé sorolható
a vagyonnyilatkozat-tétel, ennek november 10-ig kell eleget tennie az érintetteknek. A köztartozásmentes adózói
adatbázisba való felvételt is törvénymódosítás írja elõ, melynek legkésõbb
december 31-ig kell eleget tennie a
testületnek. A képviselõkre kötelezõ
képzés is vár még a közeljövõben. A
döntéshozók munkájukhoz laptopot
kapnak, a megszavazott beszerzés a
papíralapú adminisztráció csökkentését, így hosszú távú megtakarítást
szolgál.
A jövõt érintõ tennivalók ismertetését követõen zárult az alakuló ülés. A
következõ testületi tárgyalásra november 27-én kerülhet sor, akkor az orvosok beszámolóival, a belsõ ellenõrzési
tervvel, valamint intézményvezetõi pályázatokkal foglalkoznak majd.
www.btv.hu
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VOLT A RÉSZVÉTELI ARÁNY
A BÁBOLNAI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
Október 12-én városunk lakosai ismét az urnák elé járultak, ezúttal képviselõket és polgármestert választottak. A szavazásra jogosult 3029 fõbõl 1693 gondolta
úgy, hogy él törvény adta jogával. A polgármesteri széket újból dr. Horváth Klára nyerte el, míg a testületbe
hatan jutottak be.
A polgármesteri posztért hárman szálltak harcba, az elõzõ ciklusokban regnáló, függetlenként induló dr. Horváth
Klára, a FIDESZ-KDNP jelöltje, dr. Faragóné dr.
Novadovszki Nóra és a szintén független Dibusz Ferenc. A
szavazatok 60,44 százalékát, egészen pontosan 1 013
voksot kapott dr. Horváth Klára, így fölényes gyõzelemmel
újra õ lett városunk elsõ embere. Vele szemben dr.
Faragóné dr. Novadovszki Nóra 581 szavazatot, míg Dibusz
Ferenc 82 voksot kapott. Kemény harc folyt a hat képviselõi helyért. A testületben öt független induló kapott helyet:
Bierbauer Imre (903 szavazat), Jakusné Udvardy Hedvig
Mária (652 szavazat), Szepesi Tamásné (781 szavazat),
Veresné Szkocsek Mária (902 szavazat) és Zábrádi János
(801 szavazat). Popovics Györgyre, a FIDESZ-KDNP jelöltjére 1032 szavazat érkezett, így õ is a testület tagja lett. A
mandátumért rajtuk kívül harcba szállt még Bérci Péter (321
szavazat), dr. Faragóné dr. Novadovszki Nóra (650 szavazat), Jankó Miklós Imre (270 szavazat), Lukáts Péter (638
szavazat) és Rombauerné Lovas Tünde Melinda (434 szavazat). Õk azonban nem kaptak elegendõ voksot ahhoz,
hogy bekerülhessenek a képviselõk közé. Az október 12-i
választások komolyabb rendbontás nélkül lezajlottak, a
Helyi Választási Bizottsághoz mindössze két bejelentés érkezett, amit azonnal kivizsgáltak. Az egyik ügyben arról volt

szó, hogy egy impresszum nélküli sárga szórólapon ismeretlen személy kampányolt egy bizonyos polgármester és
képviselõ-jelöltek érdekében. A jegyzõ eljárt az ügyben. A
másik esetben a lakosok jelentették, hogy egy nem bábolnai illetõségû személy házakhoz kopogtat be. Attól tartottak, hogy az ismeretlen személy egy késõbbi betöréshez
végez terepszemlét. A polgárõrség azonnal a helyszínre sietett, ahol kiderült, hogy az illetõ kampánytevékenységet
folytatott. A Bábolnával szomszédos településeken megtartották pozíciójukat az elõzõ ciklus polgármesterei, Banán
Sáhóné Horváth Márta, Nagyigmándon Hajduné Farkas Erika, Ácson pedig Lakatos Béla. A Komárom-Esztergom megyei közgyûlésben a 15 mandátumból 9-et szerzett a
FIDESZ-KDNP, hármat a Jobbik, kettõt az MSZP és egyet a
Demokratikus Koalíció. A megyei közgyûlés elnöke ismét
Popovics György lett.

A VÁLASZTÁSRÓL NÉHÁNY GONDOLAT
Hazánk társadalmi életének nagy eseménye történt
2014. október 12-én. Szavazott és választott az ország népe.
Ez Bábolnán, a mi városunkban is megtörtént. Nekünk,
itt lakóknak volt szerencsénk végigélni a választást és a
választás elõtti idõszakot. Elmondhatjuk, hogy ez egy
eseménydús, élvezetes és tanulságos idõszaka volt az
életünknek. Megismerkedhettünk néhány kiváló ember
életével, elképzeléseivel és tenni akarásával. Mindez különbözõ fórumokon, írásokon, film és hangfelvételeken és
nem utolsó sorban beszélgetéseken keresztül jutott el
hozzánk, a mindennapok emberéhez.
A felsoroltak közül néhányat megemlítek.
Elmondhatjuk, hogy a mi önkormányzatunk – ha nem is
problémamentes – de egy eredményes 4 évet tudhat maga mögött. Errõl különbözõ fórumokon szó is esett, de mi
magunk is tudjuk, mert végigéltük ezt az idõszakot.
Bábolna közel 3000 lakója közül összesen 17-en indultak az önkormányzati tisztségek elnyeréséért. Ebbõl 14en képviselõi, 3-an polgármesteri tisztségre pályáztak.
A gyûlések, rendezvények valamennyiünk számára élményt jelentettek. Ez különösen a zenés összejövetelekre
vonatkozik. A zene, amit hallottunk nemcsak szép, de új
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és modern is volt. Ezt a fiatalok és a középkorúak élvezték
igazán. Ez akkor is igaz, ha egy kicsit hangos volt. Két
ilyen zenés összejövetel is volt és mindkettõrõl ugyanez
elmondható. Mi, idõskorúak a zene hallatán csak bámultunk és csodálkoztunk. Ugyanis a mi fiatal korunkban az
ilyen összejöveteleken a cigányzene és a magyar nóta dominált.
A választás során képviselõ-testületünk megújult. Néhány kiválóság e testületbe nem tudott bekerülni, miután
a 17 induló közül tisztség csak 7-nek jutott.
A megválasztott új tisztségekben túlsúlyba kerültek a
hölgyek. Ez nem baj, sõt öröm. Az új polgármester a régi
lett. Polgármester asszonyunknak ehhez gratulálok! Mindez azt mutatja, hogy a sok éves munkával kivívott tisztelet
ma is él.
Az új képviselõ-testületnek van mit folytatni. Reméljük
és bízunk benne, hogy a folytatás nem is marad el. Az a
dinamizmus, amely eddig a régi testület munkáját jellemezte, reméljük ezután is meglesz!
Mi lakosok az új testületnek és a polgármesternek ehhez kívánunk sok sikert és jó egészséget!
Szakács Ferenc

BÁBOLNAI FÓRUM
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OKTÓBER 20-ÁN TARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT
A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYÛLÉS

A testület élére ismét Popovics Györgyöt választották a képviselõk
Szallerbeck Kornél korelnök vezetésével tartotta alakuló ülését a megyei közgyûlés.
A testület határozatképes volt,
hiszen mind a tizenöt képviselõ megjelent. Az eskütételt követõen a megyegyûlés mandátumot nyert tagja átvették
megbízóleveleiket dr. Solymos
Andrástól, a Területi Választási
Bizottság elnökétõl.
A választási bizottság vezetõje
tájékoztatta a képviselõ-testületet a helyhatósági választások eredményérõl. A tizenöt tagú megyei önkormányzatba kilenc jelöltet a Fidesz-KDNP,

hármat a Jobbik, kettõt az MSZP és egyet a DK juttatott a
testületbe.
Az alakuló közgyûlés a megyei közgyûlés elnökét is
megválasztotta. Turi Bálint, az újjá alakult Fidesz-KDNP
frakció vezetõje Popovics Györgyöt, az elõzõ négy év elnökét javasolta a munka folytatására, akit a testület 12
igennel meg is választott. Így október 20-tól a KomáromEsztergom Megyei Közgyûlés elnöke ismét Popovics
György lett, aki összefogásban látja a legnagyobb erõt,
amely sikeressé teheti Magyarország legkisebb, de gazdasági szempontból kiemelkedõ helyet elfoglaló megyéjét.
A napirendi pontok között szerepelt a közgyûlés alelnökének megválasztása is. A közgyûlés egy fõállású alelnököt választott Borsó Tibor személyében.

A MINISZTERELNÖKKEL AVATTÁK
ÁLLATGYÓGYSZERGYÁRUKAT
Alpha-Vet: Hárommilliárdos fejlesztést három év alatt
– Jó érzés egy olyan cég meghívását elfogadni, mely
a sikert nemcsak pénzben méri, hanem társadalmi felelõsségvállalásban is. Jó érzés olyan cég meghívását elfogadni, mely együttmûködik a magyar egyetemekkel,
sportszervezetekkel, amely törõdik azokkal a falvakkal
és városokkal, ahol telephelyeik vannak – mondta ünnepi méltatásában Orbán Viktor miniszterelnök az AlphaVet Kft. bábolnai állatgyógyszergyárának szeptember
22-ei avatóján.
A jeles eseményen a miniszterelnök azt hangsúlyozta,
hogy Magyarország Kormánya az elmúlt években kiemelten támogatandó nemzetgazdasági célnak nyilvánította az
innovatív fejlesztéseket.
Az Alpha Holding a dr. Köves János által 1912-ben alapított Phylaxia Oltóanyagtermelõ Rt. szellemi örökösének tekinthetõ. Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 2008-ban vásárolta meg a bábolnai állatgyógyszergyárat, ahol az elmúlt 3
évben 3 milliárd forint értékû beruházást hajtott végre. A
gyár átadott gyártótere mindenben megfelel az uniós elvárásoknak. A bõvítés eredményeképpen öt gyógyszerforma
– por, granulátum, oldat szuszpenzió, tabletta – gyártásának technológiai feltételeit biztosították.
Móré Attila, az Alpha Befektetési Holding Zrt. elnöke az
ünnepségen úgy fogalmazott: két hónap alatt képesek lennének legyártani Magyarország teljes állatgyógyszer felhasználását, így tehát nyilvánvaló a társaság törekvései
közt, hogy nagyrészt az exportra törekednek.
Úgy tudjuk, a cégnek 21 telephelye van szerte az országban és tízezer féle terméke. A beruházás végére jövõre tehetnek pontot.
A Kft. az állatgyógyszergyár megvásárlása óta nehéz idõszakokat is átélt, ám végig talpon tudott maradni. Orbán
Viktor az eseményen elmondott beszédében kiemelte,

hogy az Alpha-Vet Kft. egy olyan vállalkozás, mely odafigyel
az emberekre és azokra a településekre, ahol üzemei, gyárai vannak. Ma Magyarországon 3 millió ember dolgozik
kis- és középvállalkozásoknál, ilyen a bábolnai állatgyógyszergyártó is.
A cég internetes bemutatkozó tájékoztatójában úgy fogalmaz: ,,folyamatos fejlesztésekkel, szolgáltatásuk színvonalának növelésével és termékpalettájuk bõvítésével állnak
vevõik rendelkezésére. Minden területen szakképzett kollégák látják el feladataikat. Az Alpha Holding által foglalkoztatottak létszáma napjainkra megközelíti a 400 fõt, akik közül
több mint 120 diplomás kolléga (állatorvos, agrármérnök,
közgazdász, vegyészmérnök). A vállalat innovációs tevékenysége a cég saját termékeinek, termékcsaládjainak korszerûsítését és szolgáltatásainak vevõ centrikus fejlesztését
jelenti. Ezen tevékenységek keretében állatgyógyszerek, vitaminok, takarmány-kiegészítõk fejlesztése és törzskönyvezése zajlik’’.
www.btv.hu
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NEMZETI GYÁSZNAP, OKTÓBER 6.

Voltak a magyar történelemnek büszke, dicsõ napjai és
voltak szomorú, gyászos eseményei. Ilyen október 6-a is. A
világosi fegyverletétel után (1849. aug. 13.) a Habsburgok
intõ példát akartak statuálni. Ferenc József osztrák császár
így utasította Haynau táborszernagyot:
,, …a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal
szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedõ
mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.’’
És valóban, hullottak a fejek. 1849-ben ezen a napon végezték ki a magyar szabadságharc tábornokait Aradon,
Pesten pedig gróf Batthyány Lajost, az elsõ felelõs magyar
kormány miniszterelnökét. Az idõzítés nem volt véletlen.
1848. október 6-án a bécsi nép szintén forradalmat robbantott ki, hogy segítse a magyarok ügyét. Ezért szándékosan
ennek és Latour hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára idõzítették a kivégzéseket, amivel egyértelmûvé
tették, hogy az eljárások célja a bosszú és nem az igazság
volt.

Ezen a szomorú napon Aradon – Haynau rendelkezése
nyomán – hajnali fél hatkor – a négy golyó általi halálra ítélt
tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernõt és
Schweidelt – végezték ki elõször. Utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg Ernõ
nyitotta meg, õt pedig Török Ignác, Láhner György, Kneziæ
Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly
gróf, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyûbb büntetés így Vécsey Károly grófnak jutott osztályrészül, neki ugyanis végig kellett néznie társai halálát.
Miután õ már senkitõl nem tudott elbúcsúzni, kivégzése
elõtt Damjanichnak csókolt kezet.
A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt
hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a holttesteket. Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel ugyanis
csak azt érték el, hogy a közeli falvakból több ezren zarándokoltak a vesztõhelyre. Batthyány Lajost ugyanezen a napon Pesten az esti órákban, az Újépület zárt udvarán állították kivégzõosztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomában helyezték végsõ nyugalomra.
Az aradi tizenhármak és az elsõ felelõs miniszterelnök
meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, halálukkal Haynau – és Ferenc József – a
magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk
történelmünk mártírjainak.
Városunkban, mint minden évben, így most is, az általános iskolában emlékeztek a tábornokokra és a miniszterelnökre. Az Anonim drámacsoport elõadása elevenítette fel a
történelmi elõzményeket, az ítélethozatalt, a hõsök bátor
helytállását. Mûsorukban felidézték a vértanúk utolsó mondatait, melyek hazaszeretetükrõl tanúskodnak példát állítva
ezzel minden magyar elé.

AZ IDÕSEKET TISZTELET ILLETI
Városunkban szép hagyomány, hogy október 1-jén, az
Idõsek Világnapján a legkisebbek köszöntik a szépkorúakat. Az eseményt az Idõsek Klubjában a város polgármestere is minden esztendõben megtiszteli jelenlétével, miután
köztudott, hogy az idõs korosztály felé mindig megbecsülést mutat.
Ahogy dr. Horváth Klára polgármester beszédében fogalmazott, az idõseket nem csak ezen az egy napon, de az év
minden egyes napján megilleti a tisztelet.
– Az önkormányzat igyekszik sokat tenni azért, hogy ezt
a tiszteletet az év minden napján megadja a város idõskorú lakóinak. Aki a múltat nem becsüli, az a jövõt nem érdemli, idézett a városvezetõ, aki nagy tisztelettel és jó
egészséget kívánva mondott köszönetet a jelenlévõk településépítõ tevékenységéért.
Az óvodások most is szívhez szóló mûsorral köszönték
meg az idõsek bölcsességét, jóságát, családépítõ létét. A
generációs találkozón elhangzott versek és dalocskák, a
gyerkõcök tiszta, ártatlan mosolya sokak szemébe varázsolt könnyeket ezúttal is.
Másnap az idõsek tiszteletére szervezett ünnepség a
Szabadidõközpontban folytatódott, ahol a budapesti
Memory-Interoperett két mûvésze varázsolta hangulatossá
az Idõseknek szánt napot.
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Keszler Éva és Egri József többek között a Marica grófnõ, a Bajadér és a Csárdáskirálynõ címû operettek népszerû slágereit adták elõ. Mûsorukba a megjelent idõseket is
bevonták, akik együtt énekeltek velük és tapsviharral jutalmazták a produkciót.
Az elõadás után mindenkit vendégül láttak egy finom vacsorára, majd zenével és tánccal, illetve kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este.

BÁBOLNAI FÓRUM

2014. november

SZÉTHÚZÁS HELYETT ÖSSZE KELLENE FOGNUNK
Október 23-án ismét hõseinkre emlékeztünk, 1956 mártírjaira, a szabadság eszméjére, az összetartás erejére.
A múltidézés a temetõben a kopjafánál
kezdõdött, ahol városunk polgármesterének ünnepi beszédét követõen az
Anonim drámacsoport adott mûsort. A
tiszteletüket lerovók elõbb itt, majd az
1956-os emlékmûnél is elhelyezték az
emlékezés virágait.
Ilyen a magyar történelem – gyakran
rákényszerültünk, hogy megvédjük a
hazánkat és a szabadságunkat. Ebben
a küzdelmekkel teli panteonban is kiemelkedõen csillognak az ötvenhatos
hõsök nevei. Nekik a véres, borzalmas, hitehagyott huszadik században
is sikerült csodát tenniük néhány hétre, és reményt adtak az egész világ
számára: lehet jó hely ez az emberek
által belakott bolygó. Ebbõl a reménybõl aztán sokan táplálkoztak a következõ évtizedekben, és ennek talaján
csírázott ki a mi rendszerváltásunk is.
Ilyenkor, október végén, sokat kémlelhetjük az eget, és közben az ötvenhatos hõseinkre gondolhatunk – kezdte
beszédét dr. Horváth Klára polgármes-

nak kellene elõtérbe kerülnie, ami öszszeköt bennünket, nem pedig annak,
ami szétválaszt. Nemzeti hõseinket
idézve kétség kívül könnyebb közös
nevezõre lelnünk. 1956 mártírjai arra
tanítanak bennünket, hogy nem elég

ter, aki kiemelte, hogy egy olyan év
után mint az idei, különösen szükségünk van arra, hogy a múlt nagy pillanataira gondolva megtaláljuk a mindannyiunk számára fontos közös pontokat. Három választáson vagyunk túl, a
társadalmi indulatok egyre erõsebbé
és élesebbé váltak, de most már an-

kiállni a véleményünkért, hanem idõnként arra is képesnek kell lennünk,
hogy háttérbe szorítsuk az egyéni érdekeinket, és a többieket, a közösséget, a hazát szolgáljuk. Sajnos 58 évvel ezelõtt egy olyan játszma zajlott le
Magyarországon, melyben a felek
egyenlõtlen küzdelmet vívtak, a vég-

eredmény pedig borítékolható volt. –
Én most itt nem egy konkrét eseményre vezetem vissza a huszadik századi
forradalmunk elvesztését. Ennél egy
általánosabb, de mégis mindannyiunk
számára kézzelfogható tényezõt tartok
felelõsnek a tragédiánkért. Úgy gondolom, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
hogy a magyarság a játszmát ott vesztette el, hogy elfelejtett összefogni. A
turáni átok, szokták mondani, az, hogy
két magyar egy ügyben mindig háromfelé húz. Ahelyett, hogy a megegyezést, az elõrelépést keresnénk, ahelyett a különbségeket, az eltérést nagyítjuk fel, és így aztán könnyen prédájául esünk a külsõ befolyásoknak.
Most, az ötvenhatos forradalom 58. évfordulóján azt kívánom, hogy közös
múltunk dicsõ pillanatai és hõseink felettünk szárnyaló lelke segítsen bennünket az összefogásban, a haza felvirágoztatásában. Hiszem, hogy a magyar szabadság mártírjai akkor fekszenek nyugodtan sírjukban, ha az õ történelmi tapasztalataikat okosan tudjuk
felhasználni, és megerõsítjük belõle
Magyarországot. Ehhez kérem valamennyiük együttmûködését – mondta
végezetül városunk polgármestere. Dr.
Horváth Klára beszéde után az Anonim
drámacsoport mûsorát tekinthették
meg az emlékezõk, akik koszorúikkal
a temetõ kopjafájánál és az 1956-os
emlékmûnél is lerótták kegyeletüket.
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AZ ISKOLA KÖZÖS ÜGYÜNK

A fenti címmel írt ki pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a nyár folyamán. A Bábolnai Általános Iskola „Az én Bábolnám” címû pályázata nyertes lett, így október 31-ig meg kellett történnie a lebonyolításnak is. A fõ
cél az volt, hogy a tanulók minél szélesebb körét bevonva
valósuljanak meg rendezvények, programok úgy, hogy ehhez a pályázók találják meg azokat a partnereket, akik segítik, támogatják azok lebonyolítását. A szervezõk a település múltjához, jelenéhez kapcsolódó programsorozatot va-

lósítottak meg . Rajzpályázat került meghirdetésre az iskola
valamennyi tanulója számára. Harminc diák negyvenhárom
alkotását tekinthették meg az érdeklõdõk az iskola aulájában. Sétakocsizás keretében eleveníthették fel az ötödikesek a bábolnai csata eseményeit, illetve nézhették meg a
Híres lovak emlékparkját felidézve gróf Széchenyi István
bábolnai látogatását is. A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatójának segítségével
interaktív bemutatón vehetett részt a 8. a osztály. A hetedik
évfolyam múzeumi óra keretében ismerkedett a
Ménesbirtok történelmével, hagyományaival. A helytörténeti szakkör tagjai filmvetítéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a Helytörténeti Gyûjteményben. Kerékpártúra keretében Újölbõn akadályverseny
lebonyolítására került sor. A tanulók ezúttal csapatonként
adhattak számot tudásukról, kreativitásukról. A program közös bográcsozással zárult. A szervezõk megvalósították a
kitûzött célokat, hiszen úgy sikerült a lokálpatriotizmust erõsíteni, szociális kompetenciákat fejleszteni, hogy közben
számos élménnyel és tapasztalattal gazdagították a programban részt vevõket. Köszönet ezért a partnereknek, támogatóknak is: a Nemzeti Ménesbirtok Kft-nek, Körmendi
Csaba igazgató úrnak, a BTV munkatársainak, a Helytörténeti Gyûjtemény munkatársainak, GYÖK-nek, szülõknek és
az iskola pedagógusainak.

BEMUTATJUK A KÉT ÚJ TANÍTÓ NÉNIT, ZSUZSÁT ÉS ESZTERT
Szeptemberben két új tanító néni érkezett városunk
általános iskolájába. Mindketten tanítottak már az elmúlt években, azonban az új helyszín új kihívásokat hozott magával. Csomó Zsuzsa az 1.b osztályfõnöke lett,
míg Szilágyiné Kollár Eszter a 2.b osztály tanítója.
Zsuzsa és Eszter számára nem volt kérdés a pályaválasztásnál, hogy milyen hivatást válasszanak, hiszen mindketten nagyon szeretik a gyerekeket. - Az érettségi után egybõl a tanárképzõ fõiskolát választottam és ezt azóta se bántam meg. Korábban a komáromi Feszty Árpád Általános Iskolában dolgoztam, ott a 3-4. osztályosok osztályfõnöke
voltam. Hat éve költöztem Bábolnára, de ez az elsõ évem
az itteni iskolában. Nagyon jó a kollektíva, segítõkészek a
többiek, az elsõsök pedig nagyon aranyosak, életre valóak
és bizony izgõ-mozgók – vallotta Csomó Zsuzsa. Az 1.b-be
22 gyermek jár, hat fiú és 16 lány. Nekik az iskolaotthonos
rendszerben Zsuzsa tanítja a matematikát, a környezetismeretet, az ének-zenét és a testnevelést, illetve a hatodikasoknak szintén õ tartja a testnevelés órákat. – Az elsõdleges célom az volt, hogy a kisgyerekek megkedveljék az is-
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kolát, beilleszkedjenek az új környezetbe. A továbbiakban
pedig arra törekszem majd, hogy minél több tudást elsajátítsanak – mondta Zsuzsa, aki saját magát szigorú, de
ugyanakkor következetes tanító néninek vallja, hiszen ami
az egyik nap lehetséges, az a másik napon is az, ami azon-

ban az egyik napon nem lehetséges, az a másikon sem az.
– Pici koromtól fogva pedagógus szerettem volna lenni, talán azért, mert anyukám is ilyen babérokra tört. Nála azonban másképp alakult. A nõvérem tanár lett, én pedig tanító
néni. Négy éve dolgozom, és bátran mondhatom, hogy
nem bántam meg. Korábban Ácson voltam napközis, most
pedig a magyart és néhány készségtárgyat oktatok a kolléganõvel közösen – tudtuk meg Szilágyiné Kollár Esztertõl.
Az új tanító nénit a gyerekek örömmel fogadták, bár az év
elején még gyakran az elõzõ tanító nénihez hasonlították. A 2.b-ben tizenheten vannak, a lányok tábora népesebb.
Szerencsére jól kijövök a kollégákkal és a szülõkkel is – tette hozzá Eszter, akinek fõ célja, hogy a gyerekek minél jobban olvassanak és a másolás terén is fejlõdjenek az idei
tanévben.
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,,A GYERMEKEKÉ A JÁTÉK, A FELNÕTTEKÉ
AZ ÜZENET’’
Varázslatos mesehét volt a Százszorszép Óvodában

Egyszer volt, hol nem volt…. ezt a
mondatot szinte bárki folytatni tudná
hazánkban, hiszen a magyar népmese
népi hagyományaink, közkincsünk nagyon fontos részét képezi.
A magyar népmesék nemcsak gyermekkorban meghatározó szerepûek,
hiszen utat mutatnak a hétköznapi
problémák megoldásában, már, ha
jobban odafigyelünk a jól ismert, szájról szájra terjedõ történetek szereplõire, viszontagságokkal és többnyire a
boldogulást hozó katarzissal véget érõ
történeteire, a bûvös számokra, a mesében feldolgozandó feszültségekre
és megoldásokra.
A magyar népmesének hazánkban
szeptemberben egy hetet szentelnek,
amikor valóban nagyító alá kerülnek a
nagymamáról unokára szálló tanító
történetek. A mese fonala ilyenkor tudatosabban megnyilvánulhat a játékban, képekben, színpadi produkciókban, újra és újra felfedezve magyar népi hagyományaink örökítendõ kincseit.
A Százszorszép Óvodában is szántak idõt a magyar népmesékre. Az ünnepi hetet nem egyenként a csoportokban élték át, hanem intézményi
szinten, az óvoda valamennyi kis lakója közösen vett részt az eseményeken.
Lipóthné Horák Valéria, az óvoda
megbízott vezetõje úgy fogalmazott:
az óvoda nevelési programjának is
fontos alapját képezik a néphagyományok. – Az óvodában úgy gondoljuk, hogy a mesék világa áll a legközelebb a gyermekekhez, ezért ezzel minden csoportban sokat foglalkoznak a
hétköznapokon is – magyarázta a
megbízott vezetõ.
Programsorozatukban a lurkók
megtekintették a Helytörténeti Gyûjtemény babakiállítását, de volt mesedélután, néptánc-bemutató a Cseperedõkkel, elõadás és városra szóló rajzverseny egyaránt.

Benedek Elek születésnapja alkalmából az Üssed, üssed botocskám címû mesét dolgozták fel a Százszorszép Óvoda játékra kész pedagógusai, akik ez alkalomra más bõrébe bújva, jelmezben és bajuszban tûntek fel
az aprótalpú hallgatóság szórakoztatására. Mesejátékuk nagy sikert aratott,
bizonyította ezt a hangos taps, amit a
gyerekektõl kaptak.
A helyi óvoda tantestülete a népmese ünnepe kapcsán a szülõkre is gondolt, ezért Döbrentey Ildikó meseírót,
elõadómûvészt is meginvitálták az intézménybe, aki a mese személyiségfejlesztõ erejérõl beszélt az érdeklõdõknek. Döbrentey Ildikó az egykori
televíziós Móka Miki, vagyis Levente
Péter társa, felesége, aki csak idõnként lép színre férje kacagó koncertjein, alakja mégis egybefonódott a gyermeki világgal.
Mint magyarázta: amikor az ember
egy mesébe, vagy egy színházi darabba kezd, akkor nagy szerencse számára, ha azt egy konkrét személyiségre,

egy
konkrét
emberre
írhatja.
Döbrentey Ildikó gyakran írta mûveit
férjére, Levente Péterre, az Égbõl potytyant mesék meleg hangú mesélõjére
és egykori társára Grillus Vilmosra.
– Minden mese szándékom szerint
hordoz komolyabb üzenetet: ebbõl a
gyereké a nyelvi humor, a kaland, a
harc és a gyõzelem, a cselekményesség és a játék, az üzenet pedig a felnõtté. Emiatt nagyon fontos, hogy a
gyermek és a felnõtt közösen vegyen
részt a mesében, annak felolvasásakor, elmondásakor – fogalmazott a meseíró, aki a meseolvasás fontosságára
is felhívta a szülõk figyelmét.
A programsorozatban sor került az
ovigaléria következõ avatójára is, ahol
most a bábok kaptak fõszerepet. Az
esemény hátterében, elõzetesen rajzversenyt is hirdettek, melyre nem csak
az ovisok, de az alsó tagozatos gyerkõcök is benevezhettek. A mesehét a
rajzokból készült alkotásokból nyílt kiállítással ért véget.

Megköszönjük támogatóinknak a segítséget: Agrofil 2000 Kft., Gõgös Dóra, Hantos Péter, KopiKer Bt.,
Oszicsanszky Tatjana, Proventus Trade, Rákóczi Szövetség, Szabó Lotti, Tóth Georgina, Tóth Zoltánné Marika,
Trescsik Hanna.

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
www.btv.hu
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Kedves Olvasó!

Október hónapban író-olvasó találkozóra került sor városunkban. Vendégünk Vizsy Ferenc volt, aki lelkesen beszél
arról, hogyan is lett író, hogyan születnek novellái. Két megjelent kötetébõl – Színjátszó novellák és a Színváltó novellák – hangzottak el mûvei. Érdekes, fordulatos, olykor meghökkentõ, de mindenképpen elgondolkodtató alkotások
ezek. E havi rovatunkban errõl gyõzõdhet meg a kedves Olvasó is.
Veresné Szkocsek Mária

VIZSY FERENC:

A NÉGY ÁSZ

Négy vaddisznó ücsörgött az erdei
tisztáson. Kártyáztak. Amikor megunták a játékot, hátradõltek a virágtakarta pázsiton. Az egyik fûszálat rágcsikált, a másik a bárányfelhõket leste,
a harmadik a Halombai füveskönyvet
lapozgatta, a negyedik pedig elgondolkozva kevergette a magyar kártyát.
A 32 lap között ott lapult a virágkosárral, szívecskékkel díszelgõ tavasz, mint
piros ász, érett búzakévével és sarkain
egy-egy barna tölgygubaccsal ékesítve a Nyár azaz a tök ász, a szõlõtõkékkel, sárguló levelekkel az Õsz, zöld ász
gyanánt, és végül negyedikként ott
volt érett makkjaival a Tél, a makk ász.
A keverõ-kavaró vaddisznó megunva a
tétlenséget, színekkel lefelé fordítva
odanyújtotta társainak a négy ászt,

hogy húzzanak egyet-egyet , és mondják el ahhoz kapcsolódó álmaikat. A
másik három disznónak tetszett az ötlet.
Én a piros ászt húztam- jelentette be
révetegen az elsõ, és véletlenül lenyelte a szája sarkában lévõ fûszálat. - Ó,
a tavasz!. Tarkán nyílnak a virágok,
hullámzik a földeken a vetés, bimbózik
a szerelem. Én gyakran álmodom
Sörtikével.
– Miért? – érdeklõdtek a többiek.
– Mert szeretem – mondta a kérdezett disznó, és lesütötte a szemét.
– Én a tök ászt húztam – súgta elmélázva a második, és fátyolos szemmel
bámulta tovább az eget. – Ó, a nyár!
heverészni hûs lombok alatt, csillagfényes éjszakán csörtetni árkon-bokron

át. Én gyakran álmodom Kisagyarral.
– Miért? – érdeklõdtek a többiek.
– Mert szeretem – mondta a kérdezett disznó, és lesütötte a szemét.
– Én a zöld ászt húztam – röffentette
oda társainak a harmadik, s tovább keverte a 28 lapot. – Ó, az õsz ! Esõ, dagonya, érett kukoricaföldek, az ám az
igazi élet! Én gyakran álmodom Röfikével.
– Miért? – kérdezték a többiek.
– Mert szeretem- mondta a kérdezett
disznó, és lesütötte a szemét.
– Én a makk ászt húztam – szólt rekedtes hangon a negyedik. – Ó, a tél!
aaa… tééél… . Fiúk, én mindig csak
makkal álmodom!
– Miért? – érdeklõdtek a többiek.
- Mert éhes vagyok – válaszolta a
kérdezett disznó, és korgó hasára tette a kezét.

SZÍNVÁLTÓ ÉS SZÍNJÁTSZÓ NOVELLÁK
Író-olvasó találkozó Vizsy Ferenccel

Október 16-a délutánján író-olvasó találkozót tartottak
az általános iskola mûvészeti termében. Az érdeklõdök
ezúttal Vizsy Ferenc író már megjelent, illetve elõkészületben lévõ köteteivel ismerkedhettek meg.
Vizsy Ferenc elsõ kötete 2013-ban jelent meg Színváltó
novellák címmel, idén pedig újabb mûvet adott ki, melynek
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címe Színjátszó novellák lett. Az Anonim drámacsoport
ezekbõl a kötetekbõl adott elõ rövid részleteket. A történetek több helyszínen játszódnak, ezekben az író életének
fontos állomásai meghatározó szerepet játszanak.
A szerzõ édesanyjától örökölte az irodalom szeretetét,
mûszaki beállítottságát pedig az édesapjától. Korábban is
foglalkozott már az írással, mûvei egyetemi lapban és különbözõ folyóiratokban is megjelentek. Vizsy Ferenc élete
során sokat költözött, novellái sajátos humorral és egy picike cinizmussal fûszerezettek. Ám egyáltalán nem bántó
módon él ezzel az eszközzel, a mindennapokban is hasznát veszi, és nem megy az olvashatóság, a könnyedség rovására.
Az író tanári diplomával is rendelkezik, a tudás átadásának vágya a novelláiban is megjelenik. A tanárkollégák kérésére rendhagyó órákat tartott, ahol mûvei mondanivalójáról beszélgettek.
Vizsy Ferenc harmadik kötete novemberben jelenik meg,
amely fantasy, krimi és science-fiction mûfajú novellákat tartalmaz. Gyermekei örömére egy mesekönyvet is ír, ,,A két
hangya kalandja’’ címmel. A kötet a hat és tíz év közötti korosztálynak szól majd, és tavasszal fog megjelenni.
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95. SZÜLETÉSNAP MEGLEPETÉSSEL
Október 8-án ünnepelte 95. születésnapját Kiss Jánosné Teri néni. A jubileum alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök egy emléklapot küldött, melyet dr Horváth Klára polgármester és Kocsis Gábor jegyzõ adott át az ünnepeltnek.
Teri néni a fiával és a menyével él városunkban,
két évvel ezelõtt költözött hozzájuk. A szépkorú
hölgy jó szellemi és fizikai képességekkel bír. Teri néni tizenkét éves kora óta dolgozott, többek
között Pesten és Alcsúton is. Húsz évesen ment
elõször férjhez, ám férjét a háborúban elveszítette. Öt gyermeket nevelt fel, születésüket élete legszebb idõszakának tartja.
A gyermeknevelés mellett is dolgozott, ötvenévesen ment nyugdíjba. A mai fiataloknak is a
munkát javasolja életcélként, szerinte a hosszú
élet tika a szorgalom és a dolgos hétköznapok.
Ma már csak az udvaron pihenget, 7 unokája és
13 dédunokája bearanyozza az életét. Teri néni
felmenõi közül senki nem ért meg ilyen szép kort,
ezért a jubileumi évforduló különösen nagy boldogságot jelent mindenkinek a családban.

HATVAN ÉV UTÁN IS EGYÜTT, SZERETETBEN
Ritka ünnepi szertartásra került sor a katolikus
templomban szeptember 21-én, hiszen Gábor
Antal és neje, Zolcsák Mária hatvan év után megerõsítették ünnepi fogadalmukat. Az Erdélybõl
származó házaspár 1954-ben mondta ki a boldogító igent Szatmárnémetiben. Bábolnára 2001ben költöztek, majd nem sokkal késõbb megkapták a magyar állampolgárságot. A gyémántlakodalmat ülõ pár az alkalomhoz illõen csinosan jelent meg a vasárnapi szentmisén. A gyónást követõen Varga Imre plébános úr összefoglalta az
együtt megélt hatvan év szépségét és nehézségeit. A mise vége elõtt a plébános úr nászáldásban részesítette a házaspárt, Mária néni fehér rózsacsokrot kapott férjétõl, majd a hitvesi csók következett. Az ünnepi fogadalomtételt gratulációk
követték, a párnak sok boldogságot kívánt Varga
Imre plébános úr, dr. Horváth Klára polgármester,
az egyházközség képviselõ-testület tagjai, valamint a hívek. A nem mindennapi esemény pezsgõs koccintással ért véget.
A bábolnai Idõsek Klubjának tagjai egy kedves meghívásnak eleget téve szeptember 19-én Móron, az Ezerjó
Nyugdíjas Egyesület névnapozós bálján vettek részt. A
baráti kapcsolat nem régóta tart a két település nyugdíjasai között, a móri egyesület tagjai májusban jártak már
nálunk.
A rendezvényen felköszöntötték mindazokat, akik a júliustól szeptemberig tartó idõszakban ünnepelték a névnapjukat. A hölgyek egy szál virágot, az urak egy pohár
pezsgõt kaptak ajándékba.
A vendéglátók finom szendvicsekkel, házi süteménynyel és finom italokkal várták a bábolnai idõseket. Az este folyamán a német nemzetiségi táncegyüttes mûsorát
tekinthették meg, majd zenével folytatódott a mulatság.
A zenekar egész este húzta a talpalávalót.
Nyugdíjasaink nagyon jól érezték magukat, újabb barátságok szövõdtek, a régieket pedig megerõsítették.
www.btv.hu
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AZ ÖNVIZSGÁLAT ÉS A KORAI FELISMERÉS
ÉLETMENTÕ LEHET

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ebbõl az alkalomból szervezett figyelemfelkeltõ sétát október 5-én a
Mellrákfórum az arborétumban. Az eseményt rózsaszín léggömbökkel jelképezték, melybõl minden résztvevõ kapott
egyet a kezébe. A séta célja a figyelemfelkeltésen túl a prevenció, vagyis a megelõzés volt, a résztvevõk az önvizsgálatról, a helyes életmódról is kaptak információkat, kötetlenül beszélgethettek a betegségen átesett hölgytársaikkal. A
tapasztalatcsere is fontos tényezõ, hiszen hazánkban elképesztõ adatok vannak arról, hogy a mellrák elleni küzdelembõl hány nõ kerül ki vesztesen.
A betegség minden nyolcadik-tízedik nõt érint, ám sokan
nem keresik fel az orvost, mert félnek a következményektõl.

Bernáthné Gerencsér Anett szervezõ úgy fogalmazott,
hazánkban van mit javítani a statisztikákon. A titok nyitja pedig a korai felismerésben rejlik, ezért soha ne halogassuk a
vizsgálatot. A betegségen átesett, gyógyult aktivista elmondta: sokan úgy élik meg a betegséget, a mûtétek sorát,
hogy közben úgy érzik, elveszítik a nõiességüket, hiszen
éppen a mellüket, a nõiesség egyik szimbólumát éri trauma. – Bennem akkora volt az élni akarás, hogy a nõiességemet is feladtam volna, magam és a családom miatt is –
magyarázta azt hangsúlyozva, hogy az egészségére mindenkinek magának kell odafigyelnie.
Az egyik legfiatalabb résztvevõ, a 29 esztendõs Paulics
Rita egy éve fedezte fel a csomót a mellében, õ egy percet
sem várt, hogy orvoshoz forduljon. Átesett a vizsgálatok során, a mûtéten, a kemoterápián és a sugárkezelésen, de
ma már jól van. – Az elsõ negyedéves átvizsgálás elõtt állok, de úgy érzem, jól vagyok, így bízom a legjobbakban.
Az életem is megváltozott, nagyon fontos lettem magamnak, fontosak a kapcsolataim, fontossá vált az emlékek és
a szeretet fogalma – fogalmazott az ifjú hölgy.
A vasárnapi programon lányok, anyák, nagymamák vonultak együtt, rózsaszínû lufikkal a kezükben. Szerencsére
Bábolnán sokan tartották fontosnak, hogy részt vegyenek
az eseményen, de sokan érkeztek messzebbrõl is. Az arborétumból több száz lufi emelkedett a magasba azokért,
akiknek nem sikerült a mellrák elleni csatát megvívnia, és
persze jelezve a mellrák elleni küzdelem fontosságát.

Amit az emlõrák megelõzésében tehetünk

Már fiatal korban is fontos az önvizsgálat.
Az emlõrák a nõk leggyakoribb rosszindulatú betegsége Magyarországon is.
Évente több mint 5000 újonnan felfedezett nõi emlõdaganatot diagnosztizálnak és több mint 2300 nõ hal meg ebben a betegségben.
Az emlõszûrés célja a nõi lakosság körében az emlõ daganatos betegségeinek kimutatása, lehetõleg korai felismerése, amelyet általában a nõk még
nem tapintanak.
A rendszeres mammográfiás szûréssel az emlõrákok 80%- a idejében felismerhetõ.
Ha a mellre vagy a mellbimbóra gyakorolt enyhe nyomás hatására mellében megvastagodást, csomót, daganatot vagy köteges elváltozást tapint (amely az esetek döntõ többségében fájdalmatlan!), mellbimbójának, esetleg a mell bõrének behúzódását, kisebesedését, megvastagodását véli felfedezni, ha mellbimbójából véres vagy savós váladék szivárog vagy mellét visszatérõen fájdalmasnak, duzzadtnak érzi (menstruációtól függetlenül) haladéktalanul forduljon orvoshoz!
A nõi emlõ szerkezete 40 éves kor alatt nem ad lehetõséget arra,
hogy a röntgenfelvétel kimutassa a mikro eltéréseket. Ezért ilyenkor emlõ ultrahang vizsgálatot lehet végezni.
Panaszmentes esetben is évente javasolt a szûrõvizsgálat.
További információ:
www.kemkh.hu\Állampolgár\Nép-egészségügy\Egészségfejlesztés,
onkológiai szûrési információk\ Tájékoztató az emlõvizsgálatról
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
2800. Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Telefonszám: (34) 512-720
Honlapunk: http://efrirk.antsz.hu/komarom
14 www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

2014. november

MEGKAPTÁK AZ ELSÕ HPV ELLENI VAKCINÁT A LÁNYOK
A HPV elleni védõoltás idén bekerült a kötelezõen adható védõoltások rendjébe, így 2014 õszétõl felmenõ
rendszerben ingyenesen megkaphatják a 12-13 éves,
vagyis a hetedik osztályos lányok. Városunkban a védõoltást igénylõ lányokat október 16-án oltották elõször, a
második vakcinát jövõ év tavaszán kapják.
– A humán papilloma vírusnak száz fajtája létezik, ezek
közül a 16-os és a 18-as felelõs a méhnyakrák kialakulásáért. A vírus nemi úton terjed, a végbélen, a hüvelyen vagy a
nyálkahártyán keresztül. A leginkább érintett korosztály a
25 és 44 év közötti, 2008 és 2012 között 1490 új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizáltak Magyarországon – mondta el Hérics Józsefné védõnõ. A lányok manapság korábban érnek, a vakcinát az elsõ szexuális érintkezés
elõtt kell beadni, hogy valóban kialakuljon a védettség. Mostani ismereteink szerint, aki megkapja a védõoltást, az
védetté válik a HPV ellen, káros mellékhatása a vakcinának
nincs. Én biztosan beoltatnám a lányomat, ha ennyi idõs
lenne. Ez nem egy kötelezõ oltás, a szülõk igényelhetik. Korábban több fórumon is tájékozódhattak arról, hogy mi is ez
a védõoltás, milyen formában és hogyan kapják azt meg a
lányok – tette hozzá a védõnõ. Bábolnán 18 hetedikes lány

van, közülük többen már korábban beoltatták magukat, a
többiek az elsõ szúrást október 16-án kapták. A következõre hat hónap múlva, tehát 2015 áprilisában kerül sor.

SZÛRÕVIZSGÁLATTAL
AZ EGÉSZSÉGÉRT
Azok a Bábolna településen lakó
45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt
két esztendõben nem vettek részt
mammográfiás vizsgálaton,

2014. november hónapban
névre szóló meghívót kapnak

mammográfiás
szûrõvizsgálatra
A vizsgálat idõpontja:
2014. november 21-29.
a behívólevélen megadott idõpontban.
A vizsgálat az Egészségügyi Központnál
álló szûrõbuszon történik.
Törõdjünk egészségünkkel és vegyünk részt
a szûrõvizsgálaton!
Amennyiben kérdés merül fel, készséggel állunk
az érdeklõdõk rendelkezésére.
Elérhetõségünk:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tel.: 34/512-724

SZABÁLYOZÓ RENDSZER SZÜLETETT A BETEGELLÁTÓK MINDENNAPI MUNKÁJÁNAK
MEGKÖNNYÍTÉSE, A NAGYOBB BETEGBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
A BELLA a (Betegellátók
Akkreditációja a biztonságos
betegellátásért) uniós támogatással megvalósuló programot
gyakorló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztettek a magyarországi betegellátás biztonságosabbá
tétele érdekében.
Miért szükséges egy mûködést szabályozó rendszer a
betegek nagyobb biztonsága érdekében? Sokszor megfeledkezünk arról, hogy az ellátórendszerben veszélyes feladatokat, veszélyes eszközökkel végeznek azok, akik nap
mint nap a gyógyulásunkért dolgoznak. A betegellátó rendszer önmagában véve veszélyeket hordoz, ezért elég egy
apró figyelmetlenség, ami akár végzetes következményekkel is járhat. Az egészségügyi szakemberek ezek alapján
olyan mûködési szabályokat dolgoztak ki a hazai kórházakra, rendelõintézetekre és a gyógyszertárakra szabva, amelyek amellett, hogy segítenek elkerülni a hibákat, az intézmények költséghatékony mûködését is elõsegítik.
A BELLA szabályai szerint mûködõ, így akkreditációt
szerzõ egészségügyi ellátó intézményekben a dolgozók
több figyelmet fordíthatnak betegeikre, a betegek tájékozta-

tására, oktatására. Az a beteg, akit pontosan tájékoztatnak
az állapotáról, kezelésének menetérõl, a felírt gyógyszereirõl, az sokkal együttmûködõbb és hamarabb épül fel betegségébõl. A kórházba kerülõ betegek jelentõs része sokszor
a rosszul szedett vagy nem beszedett gyógyszerek miatt
szorul ellátásra. A BELLA programban résztvevõ gyógyszertárak ezért az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítanak
a betegekre. Ennek jelentõsége, hogy a betegek részletesebb tájékoztatása következtében elkerülhetõek pl. azok a
kockázatok, amik az együtt szedett gyógyszerek, vagy
rosszul alkalmazott szerek következtében léphetnek fel.
A programhoz csatlakozó gyógyszertárakba betérve például a szív- és érrendszeri problémákkal küzdõk, a cukorbetegséggel élõk vagy épp a kismamák kiemelten részletes
információt kapnak, hiszen állapotuk miatt igénylik is az
ilyen szolgáltatást. A jövõben tehát az orvosok, az ápolók,
a gyógyszerészek munkáját egységes rendszer fogja segíteni. Ehhez szükséges, hogy az egészségügyben dolgozók
felismerjék a folyamatszabályozásban rejlõ lehetõségeket,
hiszen a szabályok követésével munkájuk, ezáltal az ellátórendszer egésze is biztonságosabbá válik.

www.btv.hu

15

2014. november
A J. H. Ziegler csoport mûszaki textíliákat
gyárt autó- és ipari felhasználásra németországi Achern és Lambrecht, valamint
Magyarországon bábolnai telephelyein.
A társaság további fejlõdésének biztosítása érdekében bábolnai
telephelyünkre azonnali belépéssel keresünk

OPERÁTORI, GÉPKEZELÕI,
MÛSZAKVEZETÕI, TERMELÉSIRÁNYÍTÓI
KARBANTARTÁSI ÉS TERMELÉSI IGAZGATÓ
POZÍCIÓKRA MUNKATÁRSAKAT
Elvárások:
• az adott területen szerzett releváns munkatapasztalat
• legalább középfokú végzettség
• csapatmunka és jó kommunikációs készség
• jó problémamegoldó képesség
• precizitás és megbízhatóság
• jó stressz tûrõ képesség
• elhivatottság
Elõnyök:
• német és/vagy angol nyelvtudás
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• mûszaki végzettség
• számítógépes/informatikai ismeretek
• közeli lakhely
Amit ajánlunk:
• versenyképes jövedelem csomag
• fejlõdési lehetõség
• stabil cég nyújtotta biztonság
• kellemes munkahelyi légkör

BÁBOLNAI FÓRUM

Értesítem vásárlóinkat, hogy

minden pénteken 14–17-ig
árusítókocsiból árusítjuk

hagyományos gyártású termékeinket
a CBA melletti parkolóban
Kínálatunk:
– sonka, kolbászok, szalámik
– szalonnák
– sütnivaló hurka, kolbász
– disznósajt, kenõmájas
és egyéb finomságok
Fedezze fel
apáink hagyományos recepjeit.

Amennyiben ajánlatunk felkeltett érdeklõdését, kérjük, küldje el részünkre fényképes szakmai önéletrajzát motivációs levéllel a következõ címre: ildiko.gombolai@ziegler.eu

a hagyományos ízek gyártója

HELYBEN INTÉZHETI
BIZTOSÍTÁSAIT
AKCIÓS ÁRAKON!

Katalin-bbál

Bábolna, Nagyváthy u. 17.
Idõpontot kérhet:
20/417-6756-os telefonon

MINÕSÉGI TÛZIFA
ÉRTÉKESÍTÉS
FOLYAMATOSAN
Bábolna, Nagyváthy u. 17.

Érdeklõdhet:
hétfõfõl péntekig 8-tól 17 óráig
30/711-0821-es telefonon
16 www.btv.hu

Szeretettel várjuk
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
jótékonysági, batyus báljára
Bábolnán a Szabadidõközpontban

2014. november 29-één
A kellemes hangulatról retro zene
és meglepetés vendégeink gondoskodnak.
Kezdés: 19 órától
A jegy ára 1.500 Ft/fõ
Helyfoglalás:
> Százszorszép Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban,
valamint az intézmény 369-030 telefonszámán
> Csillagné Mészáros Anita 20/489 28 82
> Antos Zsófia 20/325 56 33
> Lukáts Orsolya 70/524 14 98
Mindenkit szeretettel várunk!
Aki támogatni szeretné intézményünket 500 Ft-os
,,Támogató’’ jegyek vásárlásával teheti meg!
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ERZSI NÉNI, TUDTÁL ALUDNI?
Amikor június 24-én átvettem
ARANYDIPLOMÁ-mat, nem tudhattam:
ennél sokkal nagyobb öröm ér július 26án!
Bábolnán, 1975. õszén 17 kis apróságot kaptam, hogy tanítsam, neveljem,
szeressem õket.
Már év elején felmértem, csakis tanulópárok kialakítása mentheti meg a
gyengébbeket, hogy együtt mehessenek 1 év múlva 5. osztályba. Olyan közösséggé formálódtak – s ezért köszönet
SZÜLEIKNEK is – hogy pl. természetes
volt: a nõnapot Hántán a hóvirág-tengerben és a barkabokrok ölelésében tartjuk.
Kuti apuka és én vállaltuk 2 Trabanttal(!)
a 17 „utast”. A csomagtartóban levõket
gyakran juttattuk levegõhöz. Kisbér központjában õrködõ rendõr nem hitt a szemének: csak gyerekfejek! Még 38 év
után sem felejtették el.
Idén februárban meg kellett tanulnom
Internetezni – 71 évesen – s gondoltam,
rákattintok ezekre a gyermekeimre. Megfeledkeztem arról, hogy az Ebert név
nem mond semmit. Bajmóczi Ildikónak

és Szilágyi Gábornak odaírtam: a volt
4.b-s tanítód, Andriczáné. Azonnal kaptam visszajelzést. Ildikó megígérte,
Szepezdrõl majd átruccan Révfülöpre
hozzám.
Mobilhívás: ,,Erzsi néni, július 26-án
kb. 16 órakor ott leszek nálad.’’ Vártam,
nagyon vártam lelkileg ezt a találkozást.
Berobogott. Megkaptam az elsõ puszit, de éreztem: Ildikó titkol valamit. Egy
percen belül elõjött rejtekhelyérõl Alapi
Márti, Kovács Zsuzsi, Kuti Erika, Barányi
Erika, Szabó Feri és Szilágyi Gabi. Ez
után a meglepetés után csak azt kérdeztem magamtól: álmodom?
Egy Radnóti sor jutott eszembe:
,,Szeretetünk is hadd legyen ajándék.’’
Az udvari sátor alatt pillanatokon belül
,,terülj – asztalkámat’’ varázsoltak a lányok, a 2 fiú pedig az üdítõket nyitogatta. Fél 10-ig voltak velem, s e röpke idõ
alatt megtudhattam életük öröm és bánat töredékét.
Barányi Erika megtudta gerincproblémámat, s orvosként kezelésbe vett. Kuti
Erika a laptopon megmutatta az osztály

EGY KÜLÖNLEGES OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
A nyár elején Bajmóczi Ildi keresett
meg minket, volt általános iskolás osztálytársait. Elmondta, hogy készül meglátogatni a 4. osztályos tanító néninket,
Erzsi nénit, Andricza Sándornét Révfülöpön. Felvetette, mi lenne ha elmennénk
mi is vele, meglepnénk Õt. Megbeszéltük azt is, hogy viszünk enni, innivalót, s
mindent ami ehhez a közös délutánhoz
szükséges lehet, hogy ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, ha ennyien beállítunk
hozzá. Az akkori osztálylétszámunk 17
fõ volt, az osztály nagy részét sikerült
utol érni. Nyaralás, munka és egyéb más
elfoglaltság miatt végül is heten mentünk. Egy szombat délután Bábolnáról 2
személyautóval hat fõ indult el az akkori
osztálytársak közül (Alapi Márta,
Bajmóczi Ildikó, Kovács Zsuzsa, Kuti Erika, Szabó Ferenc, Szilágyi Gábor), Révfülöpön Barányi Erika csatlakozott hozzánk. Egy osztálykirándulás hangulatát

felidézõ utazás volt. Ami igazán hiányzott, az az egy légtérben való közös utazás. A két autó között telefonon tartottunk kapcsolatot, beszéltünk útirányt,
fontos információkat: pl. a cseszneki parkolóban cigaretta szünetet tartunk!
Megérkeztünk úticélunkhoz. A várt
vendég elõre ment megkeresni a tanító
néninket, aki mozgásszervi fájdalom miatt nem tudott kijönni. Mi, a meglepetés
látogatók, addig az autók mellett csendben vártuk, mikor kapunk jelzést, hogy
mehetünk. Nagy izgalommal osontunk
be az udvarba. Azt, hogy Erzsi néni fogadtatása milyen volt, azt nagyon nehéz
szavakban leírni. Olyan õszinte örömöt,
lelkesedést, szeretetet nem minden nap
kap az ember, amit tõle kaptunk, felemelõ érzés volt. A fejét fogta és azt ismételgette, hogy ,,nem hiszem el!’’.
Az üdvözlésnél, 1 fõ kivételével mindenkit megismert, a nevén szólított –
utoljára 24 évvel ezelõtt találkoztunk vele, a 10 éves osztálytalálkozónkon. Ámultunk, bámultunk, mikor elõkerültek kis dobozkájából
az osztálytól származó relikviák:
fényképek, általunk írt képeslapok,
levelek, meghívók az osztálytalálkozóinkra, középiskolai ballagási
meghívóink, stb. Meglepõ volt az
is, hogy nagyon sok mindent tudott rólunk, majdnem hogy napra
készen. Egy aznapi dátummal nyitott könyv is elõkerült, amibe mindenkinek kellett valamit írni. Nagyon nagy buzgalommal teljesítet-

régebbi fotóit. Alapi Márti egy tanyáról álmodozik. Kovács Zsuzsi elsõ mondata:
„Hát meg tetszett ismerni?” Szilágyi Gabi betegsége miatt elveszítette látását
egyik szemére. Szabó Feri büszkén mutatta gyermekei fotóit. Bajmóczi Ildikó fõleg a múltról beszélt, de a mosoly végig
ott ült kedves arcán, mintha azt mondta
volna: SIKERÜLT! Fertõrákosról, Ácsról,
Bábolnáról hívta össze e kis társaságot
nekem. Köszönöm Ildikóm!
Távozáskor még arra is gondoltak,
hogy üdvözöljék 2 gyermekemet: Dórát
és Zsoltot.
Az idõt nem lehet megállítani. A szeretetet nem lehet leírni. Éjfélbe nyúlóan
többször is elolvastam a 7 beírást az
„Üzenetek” könyvbõl, ahová spontán
gondolataikat beírták. És csak sírtam,
sírtam.
Másnap is kiültem a sátor alá emlékezni.
27-én reggel mobilon Bajmóczi Ildikó
kedves hangján ezt kérdezte: ,,Erzsi néni, tudtál aludni?’’
Köszönöm:
Ebert Erzsébet volt Andriczáné
tük ezt a kérését. Közösen megnéztük az
ajándékba vitt fényképekbõl, idézetekbõl
álló ,,Ilyenek voltunk’’ címû cd-t, melyet
még a 30 éves osztálytalálkozónkra készítettünk. Nagyon jó, szeretetteljes hangulatban telt ez a délután. Jó volt újra
együtt lenni, emlékezni, egymásnak örülni, nagyokat nevetni.
A mi osztályközösségünk mindig is
nagyon jól mûködött, átbeszéltük azt is,
hogy ez a mai napig is megállja a helyét,
de az hogy ilyenné váltunk, ez az alsó tagozatos ,,alapozásnak’’ köszönhetõ, s
többek között Erzsi néninek. Mi, együtt
ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk,
nem számít mikor találkoztunk utoljára.
Hamar elrepült az a pár óra, amit ott töltöttünk. Már sötétedett, mikor visszaindultunk. Búcsúzáskor Erzsi néni kinyitotta a konyha egyik szekrényét, melyben
sok fonott konyhai eszköz volt és megkért bennünket, válasszunk belõle. Elõször hárítottuk, de aztán teljesítettük kérését. Azt hiszem nagy becsben fogjuk
tartani és használni ezeket az Erzsi nénitõl származó dolgokat, emlékeket (kenyeres kosár, gyümölcsös kosár, edényalátét, tálca, stb.). Ezután a különleges
osztálykirándulás után, még jó pár napig
jöttek-mentek egymás között a telefonok, e-mailek – mindenki pozitívan nyilatkozott: pl: ,,Nagyon jó volt ez a nap. Jó
lenne megismételni!’’.
Köszönjük Bajmóczi Ildinek, hogy
megszervezte ezt a különleges osztálykirándulást! Erzsi néninek kívánunk jó
egészséget és még sok ilyen hasonló
örömteli percet!
Az osztálytársak nevében: Kuti Erika
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BARANGOLÁSOK

A Vértes szûken vett területe a Bakony és Gerecse között
terül el, a Velencei-hegység szomszédságában. Mint tájegység, magába foglalja a 300-400 m magas hegységeket,
és az azt körülvevõ pusztákat, réteket. A kimagasló dolomitsziklák laza, könnyen málló tömbjei és szurdokai között
már korábban jártunk, de most a turisztikai csoportunk
Gánt környékét célozta meg 14 km-es túra keretében.
Elsõként a Balás Jenõ Bauxitbányászati Kiállítást tekintettük meg szakvezetõnkkel. Gánton 1920-ban bukkantak jelentõs karszt-bauxittelepre. A külszíni bányát 1926-ban nyitották meg. A lelõhelyet Taeger Henrik kutatásai alapján
Balás Jenõ székely származású bányamérnök fedezte fel.
Az 1930-as években a világ egyik legismertebb bauxitbányája volt, fõleg Németországnak szállítottak, a hadiipar
számára. Csúcstermelését 1953-ban érte el, majd az 1980as évekre a telepek kimerültek, majd 1982-ben bezárt. A
múzeumot a Bagoly-hegyi külfejtés peremén a Fejér-megyei Bauxitbánya Vállalt építette. A kiállítás 300 m2-nyi szabadtéri kiállításból, és 360 m2-es földalatti (bányamakett)
részbõl áll. A szakvezetõt mindenki nagy érdeklõdéssel
hallgatta, néhány eszközt ki is próbáltunk.
A felhagyott bányagödör területén alakították ki az Európában is ritkaságnak számító Bauxitföldtani Parkot, amely
egy geológiai szabadtéri múzeum. A 13 állomásból álló, 2,5
km-es tanösvényen végighaladva olyan érzésünk volt, mintha a Marson járnánk! A megközelítõen 28 m magas bányafalon sok látnivaló akadt. Az alapkõzet (dolomit) különbözõ
színárnyalatait láthattuk az eltérõ ásványok miatt, a trópusi
karsztfelszínrõl árulkodó kúpszerû kiemelkedéseket (kõbörcöket) is megfigyelhettük, de akár õskori leleteket is gyûjthettünk. A vörös kõtörmeléken igazi élmény volt sétálgatni,
ami a túránk végén is megismétlõdött.

A vadnyugati táj látványa után elindultunk gyalogos túránkra, melynek jellemzõ növényei a karsztbokorerdõ és
sziklagyep, de említést érdemel a veszélyeztetett bókoló
bogáncs is, ami még virágzásban volt. A Gém-hegy (300
m) platójáról minden irányba belátható volt a környék. Útközben egyik érdeklõdõ túratársunk kosara megtelt nagy
õzlábgombával, óriás pöfeteggombával, és petrezselyemgombával. Emellett több érdekes gombafaj mellett álltunk
meg. Kisebb-nagyobb emelkedõk után a Kitelepítési Emlékmûhöz érkeztünk, melyet a német ajkú kitelepített polgárok emlékére épített Gánt önkormányzata.
Kissé elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva megpihentünk a Vértes vendéglõben, ahol még megnéztük a
Balás Jenõ tiszteletére berendezett Emlékszobát.
Köszönöm 32 túratársaimnak a vidám és kellemes napot,
legközelebb kastélytúrára indulunk.
Bierbauer Imréné

A TERMÉSZETTEL TÖRÕDNI KELL!
Fedezd fel az erdõt az erdészekkel! – ez a mottója az
évek óta tartó, országos Erdõk Hete elnevezésû rendezvénysorozatnak, melyet 1997 óta rendeznek meg hazánkban szeptember 29-e és október 5-e között, különbözõ természetbarát programokkal társítva. Az immár nagykorúságát élõ országos rendezvénysorozathoz szeptemberben
városunk is csatlakozott a Vértesi Erdõ Zrt. szervezésével.
Martonosi Dániel, a Vértes Erdõ Zrt. Kisbéri Erdészetének
mûszaki vezetõje a Bábolnai Arborétumban találkozott a
bábolnai gyerekekkel annak érdekében, hogy népszerûsítse az Erdõk Hete valódi üzenetét, mondanivalóját az erdei
iskolák tananyagának módszerével. Mint ismeretes ugyan-
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is, az Erdõk Hete programsorozatot az Országos Erdészeti
Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya indította útjára.
– Bábolna és környéke gyengén erdõsült, így az itt élõk
némileg eltávolodtak az erdõktõl. Ezért lehet a program elsõdleges célja, hogy a különbözõ korosztályok – de legfõképpen a legkisebbek – az óvodások és kisiskolások is felfedezzék az erdõkben rejlõ értéket, az erdõ szépségét –
magyarázta Martonosi Dániel, aki nem véletlenül csalta a
nebulókat éppen a természet közelségébe.
Az arborétum kiváló helyszíne volt az egyhetes programnak, a több korosztályt megszólító eseménysorozat az ismeretterjesztés eszközével élve hívta fel a figyelmet
az erdõ óvandó, vigyázandó és sérülékeny kincseire.
Martonosi Dánieltõl megtudtuk: az országban 22
állami erdõgazdaság mûködik, ezek közt a bábolnai
vidéken is ideje volt kicsit közelebb vinni a helyieket
az erdõkhöz, a természethez, a fákhoz és az erdõ állataihoz, azok hangjaihoz, illatához.
Kísérõ programként az óvodások fát is ültettek,
míg az iskolások a különbözõ elõadások mellett egy
játékos vetélkedõben vehettek részt. A Bábolnai Általános Iskolában elhangzott tájékoztatón kirándulási alternatívákat is kínáltak a Vértes Erdõ Zrt. munkatársai.
Az Erdõk Hetének mozgalmas napjai mind azt
igyekeztek hangsúlyozni: a természettel törõdni kell.

BÁBOLNAI FÓRUM

2014. november

NOVEMBERBEN IS LESZ NYÍLT NAP A LOVASISKOLÁBAN
Körmendi Csaba igazgató elmondása szerint, a pályaválasztás elõtt állók számára kiemelten fontos tágra
nyitni iskolájuk kapuját, hiszen szerencsésebb, ha leendõ tanulóik és szüleik nem az interneten, az intézményt
bemutató honlapról, hanem személyesen, az iskolában
tájékozódnak az oktatási módszerekrõl, tantestületrõl,
iskolai szolgáltatásokról, képzési formákról. Ennek
okán rendezik meg évrõl évre nyílt napjukat, amelyre
most októberben is szép számmal érkeztek érdeklõdõk.
Az is köztudott, hogy a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképzõ Iskola és Kollégium az utóbbi években olyan
népszerû intézménnyé vált, hogy a felvételik idején állandó
(többszörös) túljelentkezéssel kell az iskola vezetésének
szembesülnie.
A szakképzõ intézmény a nyílt napok alkalmával átfogó
tájékoztatást nyújt a lovasiskola valódi hétköznapjairól, nem
palástolva annak nehézségeit sem – magyarázta az igazgató, aki hozzátette: a tét ugyanis nem kisebb, mint a hosszútávra szóló döntés.
– Tudvalevõ, hogy a tudás és a jó szakképzés nem olcsó
hazánkban. Iskolánk jó adottságokkal rendelkezik ahhoz,
hogy náluk a tanulók jó szakemberré válhassanak. Ennek
titka az a hagyomány, amit a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
immár 225 éve õriz és ápol, a lovas-tudás mellett a tantestület felkészültsége is magas szintet üt meg. Ezek iskolánk
erõsségei – részletezte az igazgató, aki úgy fogalmazott: a
bábolnai szakképzõ iskola híre nem vitatható.
Az intézmény a jövõben is többfajta alternatívát kínál a lovas szakmák iránt érdeklõdõ továbbtanulóknak. A nyolcaBábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont

FELHÍVÁSA

Tisztelt Lakosok!

December 19-én ismét

megszervezzük városunk karácsonyát.
A hagyományokhoz híven várjuk
azon intézményeket, civil szervezeteket
és magánszemélyeket, akik a karácsonyi vásár
keretében saját készítésû tárgyaikat árusítanák.
Várjuk azok jelentkezését is, akik rendelkeznek
régi karácsonyfadíszekkel és ezeket
a kiállításra is felajánlanák!
Leadási határidõ:
2014. december 2. (kedd) 9-17 óráig a könyvtárban.

dik osztályt betöltvén a diákság három éves képzésben sajátíthatja el a lovász szakmát. Egy év alatt megszerezhetõ
belovagló szakmát szerezhet az iskolában, aki már rendelkezik lótartó és tenyésztõ, vagy lovász végzettséggel, valamint magas szintû lovagló tudással is. Idén beindulhat a lópatkoló kovácsképzés is. Az érettségizõknek pedig két
éves képzésben kínálják szintén a lovász szakmát, valamint
a túravezetõi képzési formát.
A lovasisikola berkeibõl tavaly többen nyertek felvételt
egyetemre, fõiskolára, illetve az érettségit is többen szerezték meg.
Az októberi nyílt napra szép számmal jöttek a kérdezõ
szülõk, az iskola tantestülete azonban a novemberi alkalommal még nagyobb érdeklõdésre számít.

Kedves Bábolnnaiiak!
Szeretettel várunk ismét mindenkit
a négy adventi vasárnapon,
november 30-án, december 7, 14 és 21-én
17 órától közös éneklésre városunk
Betleheméhez, melyet a Katolikus Templom
elõtti területen állítunk fel.
Idén hittanos gyerekek emelik az ünnepvárás
hangulatát, bibliai történetek megelevenítésével.
Jöjjenek el minél többen, és fogadjuk szeretettel
elõadásukat!
Az éneklést követõen lehetõség nyílik
elfogyasztani egy-egy pohár teát, vagy forralt bort,
süteményt a Kávéház teraszán!

Jelentkezésüket várjuk
a 06-70/379-2506-os telefonszámon
vagy a muvhazbabolna@gmail.com email-címen,
illetve személyesen a városi könyvtárban.
Benis Piroska mb. intézményvezetõ
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VI. NYERGES BÉLA EMLÉKVERSENY
CSAPAT ÉS EGYÉNI TEKEVERSENY
BÁBOLNA, 2014. NOVEMBER 30 – DECEMBER 7.
A Bábolna SE Tekeszakosztálya ez évben is megemlékezik
alapítójáról, Nyerges Béláról. A hagyományos tekeversenyen 4 fõs csapatok, valamint egyéni tekézõk vehetnek
részt.
Versenyszámok:
I. kategória: nõi igazolt versenyzõk csapat és egyéni versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
II. kategória: nõi amatõr versenyzõk csapat- és egyéni versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
III. kategória: férfi igazolt versenyzõk csapat-és egyéni
versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
IV. kategória: férfi amatõr versenyzõk csapat-és egyéni
versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
Amatõr kategóriában csak az versenyzõ indulhat, aki a
2013-2014-es bajnoki szezonban NB-s bajnokságban nem
szerepelt játékosként!
Nevezési határidõ: 2014 .november 26. szerda
Nevezni, idõpontot egyeztetni az alábbi
elérhetõségen lehet:
email: barbara.tomozi@gmail.com - tel: +36 30 549 2175
Nevezési díj: 1.200,- Ft/fõ

Õszi
fekvenyomó
bajnokság

Idõpont: 2014. november 23. vasárnap 16.30
Helyszín: Bábolnai Edzõterem (Béke u. 8.)
Nevezési határidõ: 2014. november 11.
Kategóriák: Férfi (-80 kg, -100 kg, +100 kg)
nevezõk számától függõen változhat.
A nevezés díjtalan!
Díjazás: Mindenkinek oklevél,
dobogósoknak érem és egyéb ajándékok.
Bõvebb információk a nevezéssel kapcsolatban a lenti
elérhetõségeken, illetve az edzõtermi csoportban:
https://www.facebook.com/groups/edzoterem.babolna/

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

November 16-án vasárnap
Évközi 33. vasárnap

November 23-án vasárnap
Krisztus Király ünnepe

November 30-án vasárnap
Advent I. vasárnapja

December 7-én vasárnap
Advent II. vasárnapja

10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
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
NOVEMBER 16.
NOVEMBER 23.
NOVEMBER 30.
DECEMBER 7.
DECEMBER 14.

– Vasárnap
11 óra
– Vasárnap
11 óra
– Advent 1. vasárnap (Úrvacsora) 11 óra
– Advent 2. vasárnap
11 óra
– Advent 3. vasárnap
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
NOVEMBER 16. vasárnap 15.00 óra
DECEMBER 7. 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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A Rákóczi Szövetség
tisztelettel meghív minden érdeklõdõt
a VII. Dunán innen, Dunán túl címû
rendezvényére, amellyel idén
a Bábolnai Ménesbirtok alapításának
225. évfordulóját ünnepeljük és az
I. világháború kitörésének 100. évfordulójára
emlékezünk
Idõpont: 2014. november 15. (szombat)
Helyszín: Kamaraszínház
PROGRAM:
13:00 Konferencia és Kárpát-medencei tanulmányi
és irodalmi pályázat eredményhirdetése
15:00 Hagyományõrzõk Találkozója:
„Égig érõ fa” díjak átadása,
valamint a bábolnai óvódások és kisiskolások
részére kiírt pályázat eredményhirdetése
Közremûködik: Cseperedõk Néptánccsoport
16:00 Fõhajtás az I. világháború áldozatai elõtt
a Hõsi Kapunál
16:45 A csallóközi VERMES TÖRZS íjászbemutatója

BÁBOLNAI FÓRUM

SPORT HÍREK

2014. november

LOVASSPORT – LOVASSPORT – LOVASSPORT

NEMZETI VÁGTA – A NEMZETKÖZI FUTAM
FÕDÍJA A MÉNESBIRTOKOT ILLETI

góriában a Szikszai Military SE lovasa, Fábián Dóra második lett.
A Ménesbirtok lovasának, Hermann Leonának is jutott egy harmadik hely B/3 ifjúságiban, valamint Tóth Martin is büszkélkedhet egy
ezüstéremmel B/0 nyitott számban. A felnõtt versenyekben
Szentirmai Péter a Ménesbirtok elvárásainak megfelelõen teljesített, a felnõtt megyei döntõben a dobogó második fokára állhatott
fel. Elõször indult felnõtt versenyszámban a kisbábolnás Tornyos
Fanni, aki ifjúsági kategóriában már elérte csúcsformáját. Ezúttal a
döntõben hiába volt csupán egy verõhibája, olyan sok volt a hibátlan pályát teljesítõ lovas, hogy teljesítménye mindössze a 13. helyre volt elegendõ.

A DÍJLOVAGLÁS ÉLVONALÁBAN

Elõzõ havi lapszámunkban beszámoltunk a Nemzeti Vágta Bábolnát érintõ sikereirõl. A magyar tradíciókra épülõ, nagyszabású,
történelmi hangulatú lovasversenyen Tóth Tamara, a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. lovasa O’Bajan XX-2 lovával a 11. elõfutamban 5. helyezést ért el. A Nemzeti Vágta PreVital Nemzetközi
Futamában azonos feltételek mellett versenyezhetett a résztvevõ
12 ország lovasa, mindannyian a Ménesbirtok shagya-arab lovait
ülhették meg. Néhány nappal a verseny elõtt a Ménesudvarban
sorsolással döntötték el, mely ország képviselõje melyik lovat ülheti meg. A hazánkat képviselõ Varga Zoltán nemzetközi hírû zsoké Shagya VII-2 nyergében bizonyította, hogy lovasnemzet vagyunk, hiszen verhetetlennek bizonyult, a döntõ futamban is maga mögé utasította ellenfeleit.
Dallos Gyula, Magyarország örökös díjlovagló bajnoka, a nemzetközi vágta csapatkapitánya úgy gondolta, hogy a futamban
szerzett fõdíj a Ménesbirtokot illeti, hiszen klasszis lovai egyedi teljesítményre voltak képesek. Ezért a Varga Zoltán és Shagya VII-2
által elnyert nemzeti színû szalaggal átkötött babérkoszorút átadta Bérci Balázs ügyvezetõ igazgatónak bízva abban, hogy a tradíciót megtartva a Ménesbirtok a jövõben is segíti a Nemzeti Vágta
nemzetközi futamát.

DÍJUGRATÓ MEGYEI DÖNTÕ –
ERÕS A KEZDÕ ÉS IFJÚSÁGI KATEGÓRIA
A négyévszakos lovaspálya egyre több lovas rendezvénynek
ad otthont, kezd a díjugratás Mekkájává válni, hiszen szívesen jönnek ide a versenyzõk. Szeptember 27-28-án tartották a megyei díjugrató bajnokság döntõjét ezúttal is bábolnai sportolók sokaságával.
A Komárom-Esztergom Megyei Lovasszövetség elnöke, Mátyás
László szerint megyénk díjugrató sportjának színvonala az utóbbi
években jelentõsen emelkedett, jónéhány válogatott sportolóval
dicsekedhetnek. Ez köszönhetõ a 21 mûködõ egyesületben zajló
munkának és a versenyek sokaságának. Erõsek a kezdõk és az ifjúsági kategória indulói, akik megfelelõ támogatottsággal felnõttként is sikereket érhetnek el.
Bérci Balázs a Ménesbirtok vezetõje beszélgetésünk során kihangsúlyozta, most ért be az a munka, ami a pálya átadásával
kezdõdött. Mint mondta, az elmúlt két évben komoly elõrelépés
történt, a bábolnai lovasok versenyeken már többször bizonyítottak. Az ügyvezetõ igazgató úgy gondolja, a kialakult bábolnai lovas hagyományokat továbbra is meg kell õrizni, az oktatás szintjét
tovább kell fejleszteni.
A Ménesbirtok és a Bábolnán mûködõ lovas egyesületek fiatal
versenyzõi vegyes eredményeket produkáltak. A szombati versenyek és elõdöntõk nem alakultak fényesen, ám vasárnap a kezdõ
lovasok megyei döntõjében Suhayda Anna, a Kisbábolna Lovas
Klub versenyzõje megyei bajnoki címet szerzett, B/2 ifjúsági kate-

Október 3-4-5-én a bábolnai lovaspálya adott otthont az U25-ös
díjlovagló bajnokságnak, a BASF Talentum Kupa és a Donau
Bohemia-kupa döntõjének. Ez utóbbin Magyarország, Szlovákia,
Csehország és Ausztria legjobb díjlovasai vettek részt. A szakág
elõször rendezett versenyt Bábolnán.
A díjlovaglás olyan sport, melyhez a legnagyobb türelemre,
magasfokú idomítási tudásra, ló és lovas teljes összhangjára, harmóniájára van szükség – tudtuk meg Dallos Gyulától, Magyarország örökös díjlovagló bajnokától, a verseny fõszervezõjétõl. Kiemelte, hogy a díjlovaglásnál láthatatlan segítségekkel kell a versenyzõnek lovával kommunikálni, amibõl a külsõ szemlélõ semmit
nem vehet észre. A bábolnai verseny színvonaláról szólva a mester elmondta, minden kategóriában látott jó lovakat és lovasokat,
ami a jövõre tekintve pozitív irányt adhat. Dallos Gyula bizakodó a
jövõt illetõen, hiszen most is több tehetséges díjlovast ismer, akik
megfelelõ lóval kitûnõ eredményekre képesek.
Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató a szakággal kapcsolatban újfent a képzést hangsúlyozta. Mint mondta, fontos, hogy a bábolnai lovasiskola diákjai minden szakággal megismerkedjenek, hiszen így a késõbbiekben tudnak mibõl választani. A diákok tanulmányaik során alapvetõen megismerkednek az idomítás elemeivel, ami a sportágra is felhívja a figyelmüket. Díjlovaglásra alkalmas diákok és lovak egyaránt vannak Bábolnán, így a tehetségek
számára nyitva áll minden lehetõség.

MILITARY – A VISSZAJÁRÓ SZAKÁG

Bábolnán a szezon utolsó versenyére október 18-án és 19-én
kerül sor, ekkor rendezték a Military Visegrádi Kupát, a Tanintézeti
Országos Bajnokságot és a kezdõ lovak versenyét. Ez a szakág
Bábolnára visszajáró vendég, hiszen évek óta nyújt helyszínt a
Ménesbirtok lovastusa versenyeknek. Ez évben újabb akadályokat építettek, melyek nemzetközi szintnek is megfelelnek, mint
például egy nagykiterjedésû vizes akadály.
A hármas megmérettetés legmagasabb szintje a Visegrádi Kupa volt, ahol Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Csehország legjobb lovastusázói mérték össze tudásukat díjlovaglásban, díjugratásban és tereplovaglásban. A hagyományos tanintézeti bajnokságban általános-, közép- és felsõfokú iskolák tanulói versenyeztek, a kezdõ lovak bajnokságában pedig a fiatal lovak alkalmasságát, teljesítményét vették górcsõ alá.
A Ménesbirtok nem kizárólag rendezõje volt az eseménynek,
több fiatal lovasa is indult a kezdõ bajnokságban. Buza Patrik tavaly már sikerrel próbálta ki a szakágat, ezúttal hiába sikerült a díjlovaglás és a díjugratás, terepen sajnos kizárták. Szollár Evelin is
indult már tavaly sikerrel, ezúttal kissé halványabbra sikerült a szereplés. Tóth Martin újoncként versenyzett ebben a szakágban, kategóriájában az elsõ helyet érte el. Bertók Mátyás is elõször indult
military versenyen, õ is tisztesen helytállt.
Fábián Dóra a sportág legtehetségesebb bábolnai képviselõje,
õ a Szikszai Military LSE lovasa, de fél éve Schaller Gábor szövetségi kapitány foglalkozik vele. A szakember tanítványáról elmondta: Dóri eredményes szezont tudhat magáénak, hiszen idén megnyerte az ifjúsági országos bajnokságot, majd megpróbáltak minõsítést szerezni az ifjúsági Európa bajnokságra. Ez utóbbi sajnos
nem sikerült, ám következõ lépcsõként a juniorok kontinens viadalára próbálnak kijutni.
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A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában együttesünk Komáromba látogatott. Már az elsõ félidõben
három góllal vezetett a hazai gárda, a második játékrészben
pedig még eggyel megtoldották elõnyüket. A csereként beállt
fiatal Popovics György gólja már csupán a szépítésre volt elég.
Komárom VSE – Bábolna SE 4:1.
Az ifjúsági együttes tulajdonképpen naszályi fiatalok ellen focizott, mert a Komárom ifiistái NB II-ben szerepelnek. Csongrádi Péter edzõ szerint komolytalan, mindenféle labdarúgói
sportszellemet nélkülözõ hazai csapat próbált játszani ellenünk idõnként küzdõsportokra emlékeztetõ megoldásokkal.
Komárom VSE U19 – Bábolna SE U19 0:6.
A komáromi mérkõzést követõen focistáink a tabella 2. helyén álló Sárisáp együttesét fogadták. Két hasonló stílusban
játszó csapat küzdelme bontakozott ki a pályán, ráadásul az
ellenfelek játékerõben is megegyezetek. Így harcos mezõnyjáték folyt a két félidõben, idõnként egy-egy gólhelyzettel felérõ
megvillanással. A találkozó gólnélküli igazságos pontosztozkodással ért véget, melybõl a Sárisáp jött ki rosszabbul, hiszen
visszaestek a 4. helyre, míg együttesünk tartja 5. helyezését.
Bábolna SE – Sárisápi BSE 0:0.
Az U19-es gárda könnyebb helyzetben volt, ugyanis a
sárisápi ifisták a mezõny utolsó harmadából várták a találkozót. Fiataljaink fölénye egyértelmû volt, ami az elsõ félidõ közepén kezdett igazán kidomborodni. Ifistáink a második játékrészben is elkápráztatták a szurkolókat, további gólokkal növelték elõnyüket. Bábolna SE U19 – Sárisápi BSE U19 10:0.
Október 12-én felnõtt labdarúgóink a listavezetõ Kecskéd
otthonába látogattak. Az elsõ félidõben még remekül játszott
csapatunk, a hetedik percben Popovics György, majd a tizenötödikben Lanczendorfen Attila vette be a hazai hálót. Aztán elszabadultak az indulatok. Elõbb Popovics Györgyöt, majd Lengyel Dánielt, sõt, Birta Gábor edzõt is kiállította a játékvezetõ.
A sokkból legényeink nem tudtak magukhoz térni, sorban kapták a gólokat, így a hazai gárda megfordította a mérkõzést.
Kecskéd KSK – Bábolna SE 5:2.
Ifistáink viszont könnyedén, felszabadultan tudtak játszani a
Kecskéd otthonában. A jól szervezett, egységes hazai csapat
ellen remek focit produkáltak fiataljaink. Az edzéseken begyakorolt, sokpasszos játék meghozta eredményét, és akár nagyobb arányú is lehetett volna a gyõzelem. Kecskéd KSK U19
– Bábolna SE U19 1:5.
A kecskédi viharos mérkõzést követõen focistáink a Tokod
együttesét fogadták. Játékosaink mintha még az öltözõben
maradtak volna, úgy nézték végig a második perc tokodi támadását, mely gólt eredményezett. Ez jó ébresztõ volt focistáink
számára, ezt követõen már nem hagyták kibontakozni a vendégek csatárait. Az egyenlítõ gól egészen a 29. percig váratott
magára, majd tíz perc múlva újabb találatnak örülhettek focistáink. A gólok sorának nem volt vége, még négyszer zörgött a
vendégek hálója. Góljainkat Lanczendorfen, Rózsahegyi,
Róth, Kalamár és Gyécsek szerezték. A vendégeknek sok esélye nem volt a gólszerzésre, mégis õk szerezték az utolsót a
84. percben. Bábolna SE – Tokod SE 6:2.

U19-es csapatunk ezúttal kevésbé tudott felszabadultan játszani, mint egy héttel korábban. Két hasonló kaliberû és játékstílusú együttes küzdelme bontakozott ki a találkozó során. Az
ellenfelek hosszú ideig nem bírtak egymással, kemény mezõnyjáték folyt a pályán idõnkénti bíztató helyzetekkel mindkét
oldalon. A mérkõzés utolsó perce hozta meg a döntést, mikor
is a fiúk a gyõzelmet jelentõ találatnak örülhettek. Bábolna SE
U19 – Tokod SE U19 2:1.
A megyei labdarúgó bajnokság 11. fordulójában legényeink
Oroszlányba látogattak. Ezúttal nem sikerült a bravúr, bár a
gyõzelem lehetõsége ott lebegett legényeink elõtt. Az elsõ félidõ 2:1-es hazai vezetéssel zárult, majd a második játékrészben olyan 20 percet produkált együttesünk mellyel akár meg is
fordíthatta volna a találkozó kimenetelét, ám a helyzeteket nem
sikerült gólra váltani. Oroszlányi OSZE – Bábolna SE 3:1.
Meglepõ gyõzelmet arattak viszont U19-es focistáink a listavezetõ otthonában. A remekül felkészült hazai csapat már a
második percben vezetést szerzett, amire negyedóra elteltével
válaszoltak fiataljaink, majd ismét az Oroszlány szerzett elõnyt,
amire újból sikerült válaszolni. A gyõztes találatot a második
félidõ derekán szerezték ifistáink, amivel a megyében elsõként
sikerült legyõzni az addig veretlen hazai gárdát. Oroszlányi
OSZE U19 – Bábolna SE U19 2:3.

BOZSIK PROGRAM

– KIVÁLASZTOTT TEHETSÉGEK
Az idei szezonban jelentõsen átalakult a Bozsik Program
rendszere. Különválasztották az U7-es és az U9-es, illetve
az U11-es és U13-as korosztály tehetségkutató rendezvényeit.
A 7 és 9 éves ifjú focistáknak október 3-án, a 11 és 13
éves labdarúgó palánták számára pedig október 10-én és
24-én rendeztek tornát a Bábolna SE sporttelepén.
Az október 24-i bábolnai tornán a szakemberek a 2002ben született ifjú tehetségek kiválasztását végezték, még az
utolsó pillanatokban is akadtak olyan labdarúgók, akik korábban még nem mutatták meg oroszlánkörmeiket. Nagy
Gábor, a program komáromi alközpontjának vezetõje lapunk számára elmondta, a körzet legfontosabb feladata,
hogy ebbõl a korosztályból összeállítsanak egy alközponti
válogatottat. A négy alközpontból kerülnek ki majd azok a
tehetséges gyerekek, akik a megyei válogatottban játszhatnak. A Bábolna SE fiataljai közül négyen kaptak meghívást
az alközponti válogatottba: Sárközi Máté, Takács Bálint,
Horváth Mátyás és Dávid Martin vehetett részt az õszi szünetben lebonyolított felkészülési foglalkozásokon, melyeket
az MLSZ által kiadott edzéstervek alapján tartottak a Bozsik
Program szakemberei.
A csapatot jövõ tavaszra kell összegyúrni, amikor az alközpontok mérkõznek meg majd egymással.

NÉPSZERÛ VOLT A GYÕR-BUDAPEST ULTRAMARATONI FUTÓVERSENY
142 kilométer – ennyit kellett lefutniuk azoknak a versenyzõknek, akik rajthoz álltak a Gyõr-Budapest Ultramaratonon.
Idén a Bécs-Budapest szupermaraton elmaradt, hiszen a versenybõl kiszállt Bécs és Pozsony városa, így a szervezõk csak
a két magyarországi nagyváros között tudták lebonyolítani az
eseményt.
A táv majdnem a felére csökkent, azonban a résztvevõk száma emelkedett. - Lehetett indulni egyéniben, párosban és csapatban négy plusz egy fõvel. Hangulatában, alapértékeiben,
jellegében a Gyõr-Budapest egy ugyanolyan futóverseny, mint
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a Bécs-Budapest ultramaraton – mondta el a verseny egyik
szervezõje, Kanizsár István. A fent említett kategóriákon kívül a
megmérettetésen indultak tandemesek, kerékpárosok, rolleresek és görkorcsolyások is, õk jelentették a versenyen kívüli
vagy kiegészítõ kategóriát. Kanizsár István hozzátette: reméli,
hogy jövõre, a 25. jubileumon a kerekesszékesek is visszatalálnak hozzájuk, hiszen az eseménynek van egy jelentõs közösség összetartó ereje. Jövõre, alkalmazkodva a versenyzõk
kéréséhez, ismét sor kerül a Bécs-Budapest ultramaratonra.
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NYOLC

FORDULÓT KÖVETÕEN IS
VERETLENÜL LISTAVEZETÕ A CSAPAT

Ismét hazai pályán játszottak NB II-es tekézõink szeptember utolsó szombatján. A Jánossomorja együttese érkezett Bábolnára, akik az elõzõ szezon ezüstérmesei voltak, most is az élmezõnyhöz tartoznak. Legényeink kitûnõen kezdték a találkozót, az utolsó kört Torma József kiválóan teljesítette, így határozott gyõzelmet arattak tekéseink, és veretlenül vezetik az NB II nyugati csoportjának
ranglistáját. Az ifjúsági játékos, Burián Dávid is tehetségéhez méltóan teljesített, így az utánpótlás bajnokságot is
Bábolna vezeti. Bábolna SE – Jánossomorja SE 7:1, ifi
2:0.
Október 5-én két héttel késõbbi elõrehozott mérkõzést
játszottak tekéseink Budapesten a Tüker MSC csapata ellen. A sereghajtó ellen kötelezõ gyõzelmi reményekkel érkeztek, amit túl is teljesítettek, ugyanis három pályacsúcsot állítottak fel. Egyrészt a csapat döntötte meg a ko-

NÕ I

K É Z I L A B D A:

rábbi csúcsot, majd Balom Sándor, késõbb pedig Végh
Jácint állított be új egyéni pályarekordot. Tüker MSC –
Bábolna SE 2:6, ifi 0:2.
Ezt követõen is folytatódott NB II-es tekézõink sikersorozata. A bajnokság hatodik fordulójában a Scarbantia
együttesét fogadták, akik ugyan a tabella utolsó elõtti helyérõl várták a találkozót, legényeink mégsem kezelték
õket félvállról. Balom Sándor különösen jó napot fogott ki,
sikerült túllépnie a bûvös 500 fás határt és a csapat is remekül teljesített, új pályacsúcsot állítottak fel. Bábolna SE
– Scarbantia SE 7,5:0,5, ifi 2:0.
Legényeink október 25-én a második helyezett Chinoin
gárdáját fogadták, így igazi rangadóra volt kilátás. Az elsõ körben még döntetlen volt az állás, a második körtõl
azonban játékosaink egyértelmûvé tették a találkozó kimenetelét. Torma József csapatkapitány ismét remek formát nyújtott, csapata legjobbjaként 540 fával újabb egyéni pályacsúcsot állított fel. Bábolna SE – Chinoin SC 7:1,
ifi 2:0.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújt az utánpótlás gárda is,
akik szintén veretlenül vezetik a bajnoki tabellát. Közülük
is külön figyelmet érdemel Burián Dávid, aki játékstílusa
és folyamatosan javuló dobóteljesítménye alapján már ifjúsági válogatott szintû versenyzõnek számít. Skuba István szakosztályvezetõ reményei szerint hamarosan szerepelni fog a nemzet legjobb fiataljai közt, a szakvezetõk
már felfigyeltek rá. A legutóbbi megyei egyéni ifjúsági versenyen Körmendi Imre és Jurics Gergõ továbbjutott a következõ fordulóba, serdülõ egyéni bajnokságban Burján
Dávid elsõ helyet szerzett, Szász László pedig a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
Hantos

EGYSÉGES CSAPAT VERETLENÜL A TABELLA ÉLÉN

A bravúros kisbéri gyõzelmet követõen nõi kézilabdázóink szeptember 28-án hazai pályán fogadták a Környe
együttesét. Lányaink jól kezdték a találkozót, az elsõ félidõben már négygólos elõnyre is szert tettek. A fordulásnál egy gólra csökkent a vezetés, a vendégek jól használták ki csapatunk hibáit. A végjátékban kissé görcsössé
vált a támadójáték, így nem sikerült a két pontot itthon tartani. Bábolna SE – Környe SE 19:19.
Kézilabdás lányaink az Ács együttesét fogadták október 5-én. Kézilabdázóinkban bizonyára égett a vágy,
hogy felülkerekedjenek ellenfelükön, ami sikerült is. Megmutatták, hogy eredményes volt a felkészülés, egységes
csapattá álltak össze. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SE 27:20.
A következõ fordulóban nehéz ellenfél, a Tatabánya otthonába látogattak kézilabdázóink. A rutinos játékosokból
álló hazai csapat meglepõdött az újszerû bábolnai játékstíluson. Nem találták az ellenszert, lányaink pedig ezen
felbuzdulva még lelkesebben, még hatékonyabban tudtak játszani. Együttesünk mestere szerint minden, amit elterveztek összejött, a csapat várakozásokon felül teljesített. Tatabányai SC II. – Bábolna SE 19:26.
Az 5. fordulóban a bajnokság új, egyelõre még ismeretlen csapata, az Esztergom látogatott Bábolnára. Az elsõ
félidõ amolyan ismerkedõs játékkal telt, a vendégek ne-

héz ellenfélnek bizonyultak. Lányaink hiába dobták sorozatban a gólokat, ugyanannyit kaptak is. A második játékrész végére már sikerült két-három gólos elõnyöket kicsikarni, amit a lányok meg is tudtak tartani a végére. Bábolna SE – Esztergom HVSE 28:25.
A BSE nõi kézilabda csapata remek teljesítményének
köszönhetõen megtartotta elsõ helyét.
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REMEKELTEK

A BÁBOLNAIAK A

Tizenhat éves hagyományra tekint vissza a Mini BB,
vagyis a Bõny-Bana-Bábolna közti futóverseny. Minden évben a Bécs-Budapest ultramaraton elõtt szervezik meg az eseményt, melyen csapatok és egyéni indulók vesznek részt. Idén összesen 124-en futották le
a kilenc kilométeres távot.
Kimagasló eredményt értek el a Bábolnai Általános Iskola diákjai, hiszen kategóriájukban megnyerték a ver-

A bábolnai gyermek és felnõtt futók kiemelkedõ sikerrel
teljesítették a közel 10 kilométeres távot.
Álló sor: Bernáthné Gerencsér Anett, Csomó Zsuzsa, Lányi
Szilvia, Lányi Zoltán, Vasné Hun Judit felkészítõ tanár,
Takács Kornél, Czefernek Dorka, Füzi Zsolt, Panák Máté,
Csongrádi Péter, Panák Zsófia, Kántor Katalin.
Guggoló sor: Horváth Mátyás, Szabó Lotti, Mózer Ágnes.

SPORTNAP
Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka minden évben az õszi szünet egy napján sportprogrammal várja a helyi és a környékbeli gyerekeket, hogy a szünidõben se maradjon
el a rendszeres mozgás lehetõsége.
Ezúttal Csongrádi Péter testnevelõvel
közösen állították össze a programokat.
Nem csak az óvodásokra gondoltak, de a város valamennyi iskoláskorú fiatalját invitálták a rendezvényre,
ahol a különféle mozgásformák mellett a jó hangulatot is garantálták. Az
óvodások érkeztek elsõként, akik
könynyed bemelegítés után két csoportra váltak szét. A legkisebbekkel
az óvónénik foglalkoztak kihasználva
a különbözõ sportszerek nyújtotta lehetõségeket, a nagyobbak pedig sorversenyekben bizonyíthatták ügyességüket. Természetesen a foci sem

BÁBOLNAI FÓRUM

MINI BB-N

senyt. A gyerekek elmondták, hogy az elsõ hely a remek
csapatmunkának és a jó idõbeosztásnak köszönhetõ.
Negyedik helyükre nem panaszkodhatnak az iskola tanárai sem, fõleg úgy, hogy õk csak négyen teljesítették
azt, amit a többi csapat nyolc fõvel oldott meg. – Már tavaly elhatároztuk, hogy idén is indulunk. Akkor négy csapat közül harmadikként értünk célba, most pedig hétbõl a
negyedikek lettünk. Mindnyájan készültünk a versenyre,
de a végére bizony elfáradtunk. Legfõbb célunk az volt,
hogy diákjainknak példát mutassunk – mondta Csongrádi Péter testnevelõ.
A tanárcsapat egyik tagja ráadásul egyéniben is lefutotta a kilenc kilométert. – A tavalyi verseny után döntöttem
úgy, hogy megpróbálom egyedül is lefutni a távot. Hetente négy alkalommal edzettem, általában 6-10 kilométert
teljesítve. Másodikként értem célba, így elégedett vagyok,
de azért az idõmet jobban is beoszthattam volna – tudtuk
meg Lányi Szilviától. Tizenhét résztvevõbõl hatodikként
futott be a célba Szilvia férje, Lányi Zoltán, aki elmondta,
hogy rendszeresen karatézik, a futás csak egy kiegészítõ
edzésformának számít nála, a mini BB-re külön nem is készült.
A példamutatás és a bizonyítási vágy vezérelte
Bernáthné Gerencsér Anettet, aki fél éve még kemoterápiás kezelésre járt, hiszen emlõrákot diagnosztizáltak nála. – Éppen egy évvel ezelõtt, október 21-én közölte velem az orvos a rossz hírt, amikor megláttam a versenykiírást, elhatároztam, hogy indulok. Amúgy is rendszeresen
futok, ez pedig egy jó apropó volt arra, hogy magamnak
is bizonyítsak - vallotta Anett, aki úgy döntött, ezentúl
rendszeresen részt vesz futóversenyeken.

AZ ÕSZI SZÜNETBEN

maradhatott el, itt is a nagyobb ovisok rúgták a gólokat. Délután egy
órától iskolás fiúk vették birtokba a
sportcsarnok küzdõterét, majd a
lányfocisták érkeztek, akik fiúk ellen
mutatták meg frissen szerzett labdarúgó tudományukat.
– Szeretnénk, ha a
gyerekek az õszi szünetben is hasznosan töltenék el az idejüket. Sokan nem tudnak magukkal mit kezdeni, itt pedig
mozoghatnak és megismerkedhetnek az egészséges életmód alapjaival. Külön öröm számunkra, hogy nem csak
a helyiek jöttek el, de
sok gyõri és tatai kisgyermek is megfordult
nálunk, akik a nagyszü-

lõknél, rokonoknál voltak az õszi szünetben – mondta el Szilágyi Ágnes, a
program szervezõje. A kicsik nagyon
élvezték a sportcsarnok adta hatalmas tér lehetõségeit, önfeledten futkostak és labdáztak egész délelõtt.
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