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HANGOLÓDVA

Sakkfesztivál immár sokadszorra

Bierbauer Imre, a helyi sakkélet lelkes szervezõje joggal emlékezik szívesen vissza az elsõ bábolnai sakkfesztiválra, hiszen azt a számára gyõzelmet hozó játszmák közé sorolhatja.
Az évrõl évre, immár 23. esztendeje
visszatérõ nosztalgia legutóbb a január 31-ei sakkfesztivál alkalmával öltött
testet, amikor ismét városunkban ült a
fekete-fehér tábla mögé a játékra
éhes sakkozók sokasága. Bierbauer
Imre, a hagyományos bábolnai verseny szervezõje elégedett lehetett a
résztvevõk számával, hiszen erre a
megmérettetésre a környékbeli településeken túl nagy létszámmal Tatáról és Ácsról, Gyõrbõl, Komáromból
Esztergomból, valamint szlovákiai településekrõl is érkeztek játékosok, ezAz idei versenyt idén is felkarolta az
önkormányzat és az a népes támogatói kör, akik korábbi esztendõkben is
lelkes támogatói voltak a rendezvénynek. Bierbauer Imre sportszeretete
mellett az õ elhivatottságuk is kellett
ahhoz, hogy az idei sakkfesztivál is sikerrel záruljon.

Három bábolnai gyõzelem

A kezdõk mezõnyében Kocsis Péter, a felsõs lányoknál Kocsis Anett lett
aranyérmes. Díjazták a legfiatalabb játékost is, az óvodás korú Hanaszek
Tamást. A jutalmazás a polgármester,
dr. Horváth Klára jelenlétében zajlott.

Játszmában a bábolnai sakkpalánta Kocsis Péter (balra)

úttal összesen 106-an. Bierbauer Imre
örömmel újságolta: a három játékvezetõvel (köztük a megyei sakkszövetség elnökével is) koordinált, megyei
rapid versenyben bábolnai játékosok
is szerepeltek. A helyszínt ezúttal is az
iskola biztosította.
A helyi sakkélet meghatározó alakja, a Bábolnai Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa bízik abban,
hogy a sakk továbbra is hangsúlyos
szerepet kap a településen. Ezt szolgálja a több mint két évtizede zajló
megmérettetés és a helyi gyerekek
oktatása is, melyben (nyugdíjba vo2
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nulását követõen) Patakiné Rezsek
Gabriella van segítségére az általános
iskolában, aki az iskolaotthonos diákok tanrendjébe iktatott órákon igyekszik megszerettetni a sakkjátékot a
gyerekekkel. Bierbauer Imre szerint
ez lényegesebb az eredményeknél.
A verseny felnõtt mezõnyében idén
a tavalyinál kevesebb bábolnai játékos versengett, a szervezõ szerint a
visszatartó erõ több esetben már az
idõsödéssel járó egészségügyi probléma volt, hiszen a sakk nemcsak
szellemi fittséget kíván.

Hanaszek Tamás
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Ö NKORMÁNYZATI
Lapunk megjelenése megelõzi a városi grémium esedékes ülését, ezért ezúttal a február 12én 17 órakor kezdõdõ képviselõ-testületi ülés
napirendi pontjait közöljük.
A testület tanácskozását a Bábolnai Általános
Iskolában lévõ stúdióteremben tartja.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrõl,
a lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok
által hozott döntésekrõl
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíjának
megállapítása
4. 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása
5. Bábolna életkezdési támogatásról szóló rendelet
módosítása
6. SzMSz módosítása – bizottsági elnökhelyettes
megválasztása
7. Szociális rendelet módosítása
A felsorolt napirendi pontok elõadója:
dr. Horváth Klára polgármester
8. 2015. évi kulturális programterv elfogadása
Elõadó: Vituska Ildikó közösségszervezõ
9. Lomtalanítás kérése a GYHG Kft-tõl
10. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
11. Közbeszerzési kiírások és meghívásos ajánlattétel
12. Polgármester éves szabadságának jóváhagyása
13. Régi konyha bontására irányuló ajánlat elbírálása
14. Bábolna Város játszótereinek szabványosítási munkái
15. Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde nyári
nyitva tartási rendjének jóváhagyása, csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
16. Új ügyvezetõ megbízása a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. vezetésére
A felsorolt napirendi pontok elõadója:
dr. Horváth Klára polgármester
17. Egyebek

A döntésekrõl és határozatokról következõ lapszámunkban számolunk be.
Az anyag letölthetõ a www.babolna.hu honlapról!

Bábolna Város Hivatalos Oldala elérhetõ
a Facebookon.
Regisztráljon, hogy friss információkhoz
juthasson.

www.facebook.com/babolnahivatal

HÍRADÓ

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
(2943 Bábolna Erzsébet u. 2.)

óvodavezetõi állásának betöltésére.
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdésiés Sportközpont
(2943 Bábolna, Béke u. 1.)

igazgatói állása betöltésére pályázatot ír ki.
A pályázatok benyújtási határideje
2015. március 31.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatos további információt
dr. Horváth Klára polgármester nyújt
a 34/568-009-es telefonszámon.
A pályázati hirdetmények teljes szövege megtekinthetõ
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

MILYEN AZ IDÕ BÁBOLNÁN?
MI VÁRHATÓ HOLNAP?
Amennyiben kíváncsi Bábolna jelenlegi és várható
idõjárási helyzetére, az interneten már elérhetõek városunk idõjárására vonatkozó napi aktuális és elõrejelzõ
adatok.
A keresõbe írja a www.tisz.hu webcímet. A képernyõn
megjelenik a Települési Idõjárási Szolgálat kezdõlapja,
melyen jelenleg a Lábatlan felirat olvasható. A fotó felhõket ábrázoló bal felsõ sarkában látható négy fehér csík.
Erre rákattintva egy legördülõ lista jelenik meg, melyen
Bábolna települést kiválasztva már városunk idõjárási
adataival találkozhat. Itt az aktuális hõmérsékletrõl, a felhõzetrõl, a szélerõsségrõl és a csapadékról informálódhat. A kép jobb, vagy bal szélén található nyílra kattintva a következõ oldalra jut, ahol aktuális adatokhoz, 24
órás és 5 napos elõrejelzéshez jut.
Az oldal már elérhetõ Bábolna Város honlapjáról – a
jobb felsõ sarokban található képrõl átlinkelhet a tisz.hura, de ez a kép tartalmazza az aktuális legfontosabb idõjárási adatokat. Hamarosan a Bábolnai Televízió
weboldalán is megjelenik ugyanez a lehetõség.
Elérhetõk mobil alkalmazások Android és iOS mobil
operációs rendszerekre is.
Webcím: http://www.tisz.hu.
www.btv.hu
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BÉRLAKÁSOK BÁBOLNÁN

Nem szociális, hanem piaci alapokon nyugvó lakhatás
Néhány szó az elõzményekrõl:
A településünkön mûködõ gazdasági
társaságok vezetõi közül többen is jelezték, hogy a közeljövõben jelentõs munkaerõhiányra lehet számítani, mivel a helyi
munkaképes lakosság körébõl már nem
tölthetõk fel a megüresedett álláshelyek.
E probléma orvoslására a Bábolnán munkahelyet találó emberek letelepítése jelenthet megoldást. Sajnos – jellemzõen
hazánk többi településéhez – városunk lakosságszáma is csökkenõ tendenciát mutat. A fiatalok máshol keresik boldogulásukat, pedig a helyi vállalkozások dinamikus fejlõdésének köszönhetõen munkahelyekben nincs hiány, melyeket a cégek
kénytelenek vidéki dolgozókkal feltölteni.
A helyi fiatalok itt történõ letelepítésének
egyik komoly akadálya, hogy nincsenek
alacsony fenntartási költségû, modern típusú bérelhetõ
lakások, miközben az újonnan családot alapítók nyilván
szívesen élnének külön szüleiktõl, mégis a közelükben.
E gondolatsor eredményezte, hogy négy bábolnai vállalkozó – Bernáth Tibor, Koppendorfer Tamás,
Peresztegi Gábor és Szabó Ferenc – konzultálva a helyi
nagyüzemek és az önkormányzat vezetõivel, megalapította a Bábolna Bérlakás Kft-t.
A fentiekrõl 2013. decemberi lapszámunkban már írtunk,
ám több, félreértésre okot adó dezinformáció kering településünkön ezzel kapcsolatban. Hasonlóan megannyi bábolnai lakoshoz, mi is kíváncsiak voltunk, mi is az aktuális helyzet bérlakás ügyben Bábolnán. Egy „virtuális kerekasztal”
mellett errõl kérdeztük a tulajdonosokat.
– Miért jó ez Önöknek, hol ebben az üzlet? – kérdeztem Szabó Ferencet, a cég ügyvezetõjét.
– Nem teljesen jó a kérdés. Úgy gondolom, nem kell mindenben csak az üzletet látni. Ha csak üzleti alapon gondolkoztunk volna, ez a Kft. nem jött volna létre. A húsz év körüli megtérülés, az elõre nem látható üzemeltetési feladatok
nem a jó üzleti befektetés ismérvei. Mellékesen jegyzem
meg, amennyiben a bérlakásokra szánt összeget saját vállalkozásába fekteti az ember, a megtérülési idõ nyolc-tíz év.
Mi egyszerûen szeretnénk tenni valamit Bábolnáért, ami a
település és az itt lakók érdekeit is szolgálja.
– Hogyan jött ki a húsz év körüli megtérülés? Nem sok
az egy kicsit?
– Egy bérlakás esetében a megtérülést alapvetõen két tényezõ határozza meg: a beruházás várható költségei és a
bérleti díj. Nos, mi azt szeretnénk, hogy az épületek négyzetméterára 200 ezer forint körül lenne, fenntartási, üzemeltetési költségek nélkül. Ahhoz hogy ez teljesülhessen, elsõsorban a helyi vállalkozók munkájára számítunk. A bérleti
díj esetén szeretnénk havonta 1200–1500 forintot kapni
minden négyzetméter után. Ezért egy korszerû, A+-os – a
jelenlegi lehetõ legenergiatakarékosabb – kis rezsivel fenntartható lakásokat kínálunk majd. Az elmondottakat nagy4
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ban befolyásolná, ha a közeljövõben pályázati lehetõségünk lenne a projekt megvalósítására. Sajnos, erre nem
sok esélyünk van, így aztán az indulás csak saját tõke bevonásával kezdõdhet meg. Ez az elsõ ütemben négy-öt
ikerház építését teszi lehetõvé. Ezek a házak a Kõrisfa út
már megépített részén épülnének.
– Sokan úgy gondolják, hogy a volt VII-es major megszerzése nem volt rossz befektetés.
– Tisztázzunk néhány dolgot – válaszol Bernáth Tibor.
Elõször is az említett terület nagy része rekultivációra szorul, mivel a volt baromfi istállók alapjai ma is a földben vannak. Ezek eltávolítása komoly többletköltséget fog jelenteni
a leendõ befektetõnek. Nem véletlenül beszélek „leendõ
befektetõrõl”, ugyanis a terület minden négyzetmétere jelenleg is az önkormányzat tulajdonában van, a Kft-nknek
nincs sem ott, sem másutt tulajdona! A Kedves Olvasók is
emlékezhetnek arra, hogy a terület értékesítését a képviselõ-testület szigorú feltételek mellett engedélyezte: csak anynyi és akkora terület megvásárlására lesz lehetõségünk,
amekkorát rövid idõ alatt be is építünk, kizárólag bérlakásokkal. Azt a területrészt, melyet öt éven belül nem tudunk
beépíteni, vissza kell adnunk az önkormányzatnak. Ezt mi
vállaltuk, remélve, hogy a testület kedvezményes áron fogja értékesíteni a telkeket. Jelenleg arról is folynak az egyeztetések, hogy azok közmûvesítve, vagy közmûvek nélkül
kerülnek majd értékesítésre.
– Vannak már tervek a lakásokkal kapcsolatban? Milyen elvek vezérlik a tervezést?
Fontos számunkra, hogy élhetõ, stílusos, kis rezsijû lakásokat építsünk – mondja Peresztegi Gábor. Több tervezõt is
felkértünk a típustervek elkészítésére. Egyik jobb lett, mint a
másik. Általában elmondható, hogy ikerházakban gondolkozunk, változó alapterülettel. Az 1+ fél, és az 1 + 2 fél szobás kialakítások tûnnek praktikusnak és népszerûnek.
– Milyen lesz az épületek fûtése?
Két lehetõség kínálkozik. Egyrészt a hagyományosnak
mondható radiátoros gázfûtés, másrészt a helyi termál ku-
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tak adta lehetõségek kihasználásával egy termálvizes fûtés.
Ez utóbbi megoldás nagyban függ attól, hogy az önkormányzat ezzel kapcsolatos tervei – gondolok itt a tanuszoda megépítésére - hogyan és mikor tudnak megvalósulni.
Amennyiben a termál kutak meleg vizét csõvezetékeken a
településre szállítják, kézenfekvõ megoldás lehet annak
hasznosítása a bérlakások számára is. Mindkét fûtési megoldáshoz tervezünk hagyományos kiegészítõ fûtést is.
Dr. Horváth Klára polgármestert arról kérdeztem, mi az
önkormányzat álláspontja a Bábolna Bérlakás Kft. terveivel kapcsolatban.
– 2012-ben érkezett levél a Kft-tõl, majd 2013 júniusában
döntött az önkormányzat a kéréssel kapcsolatban – kezdi
dr. Horváth Klára polgármester. Az ülésen hozott döntésében több feladatot határozott meg a testület. Elõször is hét
önálló telek kialakítását kezdeményeztük, melyek a Kõrisfa
utcára – VII-es major – nyílnak. Az 1100 négyzetméteres
közmûvek nélküli építési telkeket kimérték. Ezen túl a szükséges utak kialakítását vállalta az önkormányzat, akkor
még murvás kivitelben, de a 2015-ös költségvetési terv már
aszfaltozott burkolatot tartalmaz. A Kõrisfa utcát szeretnénk
folytatni, majd a mart aszfaltos burkolatú úttal a terület másik felén kiérni a Mészáros útra. A hét telek közmûcsatlakozásait egy ponton biztosítjuk majd, innét társaságunk építi
tovább a víz, villany és gáz közmûveket.
– A településen többen úgy vélik, a Bábolna Bérlakás
Kft. térítés nélkül megkapta a VII-es major területét.
– Ezt határozottan cáfolom – folytatja a polgármester – hiszen az önkormányzat 100 forint/négyzetméterben határozta meg a telkek árát. Sõt, amennyiben a kft. öt éven belül értékesít bérlakásként megépített ingatlant, úgy 600 forint/
négyzetméterre nõ a telek ára. Ez azt jelenti, hogy a két ár
közti 500 forint/négyzetméter különbözetet ebben az esetben a kft. köteles megfizetni az önkormányzat számára.

V ASÁRNAPI
Bár városunkban nincsenek plázák, bevásárlóközpontok, mégis sokakat érinthet az az új változás, mely
szerint idén március 15-tõl a 200 négyzetméternél nagyobb üzletek általános szabály szerint vasárnaponként
zárva lesznek. Ugyanakkor kivételként rögzítették, hogy
az adventi idõszakban és az év egy szabadon választható vasárnapján nyitva lehetnek az üzletek.
Az új törvény komoly visszhangot váltott ki, sokan értetlenkednek, míg mások csökkenõ forgalmat és elbocsátásokat vizionálnak. Pedig bevált recept nincs, például Ausztriában, Németországban vagy Franciaországban évtizedek óta van hasonló szabályozás, ott ez a természetes. Igaz, ezekben az országokban is vita van a
kérdésben.
De nézzük a hazai szabályozás részleteit. Így például a
200 négyzetméternél kisebb üzletek kinyithatnak a hét utolsó napján, de csak a tulajdonos vagy családtagja dolgozhat
benne. A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítõ üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra között
lehetnek nyitva, az újságosok és a virágüzletek 6-tól 12-ig, a
sportlétesítményekben lévõ boltok pedig ezeken a napokon
a sportrendezvények ideje alatt tarthatnak nyitva. Emellett
számos kivételt találunk még, hiszen például a gyógyszertá-

– A Bérlakás Kft. vezetõi szívesen használnák a termálkutak melegvizét az épületek fûtésére, amennyiben
azt a kutaktól vezetéken a város központjába hozzák.
Holt tart most a termálvíz hasznosítása?
– Múlt évben önkormányzatunk kialakította álláspontját a
tanuszoda megépítésével kapcsolatban a sportcsarnok
mellett, melyhez a termálvizet szeretnénk hasznosítani –
mondja dr. Horváth Klára. A csõvezetékrõl lecsatlakozást
tudunk biztosítani az említett terület felé. A költségekrõl és
a vízhozamról most folynak az elõzetes számítások, körülbelül március végén tudok majd konkrétumokról beszámolni.
– A Mészáros út és a Pék köz sarkán, valamint a Béke
utcában megkezdett beruházások szintén a Bábolna
Bérlakás Kft-hez köthetõk?
– A Béke utcában elkezdett beruházás során átépítjük régi üzlethelyiségünket, irodánkat – mondja Koppendorfer Tamás tulajdonos. Az épületkomplexum tetejére még egy
szintet húzunk fel, melynek végterméke egy hatlakásos társasház lesz, természetesen bérlakás funkcióval. Ez elõfutára a közös, nagyobb volumenû projektnek, nevezhetném
fõpróbának is, mellyel egy fajta igényfelmérést is végzünk,
de a félig kihasználatlan, régi épület hasznosítása is célunk
volt.
A Pék köz sarkán egy már meglévõ családi házat szeretnék átalakítani két lakásos társasházzá – veszi át a szót
Peresztegi Gábor. Ezt egészítené ki egy kisebb irodát és üzletet is magába foglaló új épület, aminek az építése tavaszszal kezdõdhet. Ez a beruházás is – Tamáséhoz hasonlóan
– magán kezdeményezés, a Bérlakás Kft-tõl független.
Mindketten úgy gondoljuk, az itt megszerzett tapasztalatokat a másik projektünkben kamatoztathatjuk. Az említett lakásokra és az üzlet-, illetve irodahelyiségre már most is
többszörös a kereslet.
HP

PIHENÕNAP
rakra, a benzinkutakra, vasúti és autóbusz-pályaudvarokon
lévõ üzletekre, piacokra, vásárokra és a vendéglátásra, turizmusra sem vonatkozik a tilalom.
Az elõírások betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi, amely elsõ jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15
napra, a második jogsértésnél 30, a harmadiknál pedig 90
napra záratja be a boltot. Bármelyik következõ jogsértés
esetén viszont már egy évre záratják be az adott üzletet.
A vasárnapi nyitva tartással kapcsolatban egyébként több
népszavazási kérdést is benyújtottak a Nemzeti Választási
Bizottsághoz, azonban ezek elfogadása kétséges, így biztosak lehetünk abban, hogy március 22-én már feleslegesen
keressük fel a plázákat, barkácsáruházakat Gyõrben, Komáromban.
A Bábolnán mûködõ üzletek közül a központban találhatók közül két nagyobb, és egy távolabbi kisebb tartott nyitva eddig vasárnaponként. Közülük a két nagyobbat érinti a
törvényi változás, õket márciustól zárva találják a vásárolni
szándékozók. A távolabbi üzlet – mivel megfelel a vasárnapi nyitva tartás feltételeinek – a hét utolsó napján is a vásárlók rendelkezésére áll majd. Egy negyedik, szintén városunk központjában található bolt eddig sem tartott nyitva
vasárnaponként, ezután sem lesz ez másként.
www.btv.hu
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Ú JÉVI

KONCERT

Január 24-én Ácson, a pénzásási általános iskola tornatermében koncertezett a Ritmus Koncert-Fúvószenekar. Az
ácsi és bábolnai muzsikusokat tömörítõ fúvós együttes év-

–

ÚJRATÖLTVE

rõl évre megrendezi újévi koncertjét január elsején, idén ez
technikai okok miatt maradt el, ezt pótolta a formáció. A
pénzásási iskola tornatermébe sokan ellátogattak, így
szép számú közönség elõtt játszottak a fúvósok és meghívott énekes mûvészek. Az évnyitó koncert alkalmával Bánfi
Csaba, a húsz éves Ritmus Alapfokú Mûvészeti Iskola vezetõje úgy fogalmazott: a 2015-ös esztendõ kiemelt jelentõségû, miután fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli intézményük. Mint elhangzott: ez alkalomból az év során
húsz különbözõ zenei programmal kecsegtetnek, melyre
várják a zenekedvelõ közönséget.
Az ünnepi beszédet ezúttal az ácsi alpolgármester, Csuka László mondta. A koncertezõ együttest a mûvészeti vezetõ, Bánfi Balázs karmester vezényelte.
Felléptek Kuczmann Ágnes és Tihanyi Dániel, a
Magyarock Dalszínház mûvészei, a gyõri El Paso Táncstúdió tagjai, valamint Daróczi Gabriella és ifj. Bánfi Csaba.

AZ ALMÁSFÜZITÕI ÓVODA LETT A JÁRÁSI BÁL NYERTESE
A komáromi járás valamennyi települési önkormányzata képviseltette
magát a komáromi jótékonysági gálán, vagyis a járási bálon, január 23án. A Monostori erõdben megtartott
rendezvényt az adakozás szándékával szervezték meg immár másodszorra. A gálamûsorból származó
bevételt, pedig ahogy tavaly, idén is
nemes célokra szánva, sorsolás útján nyerhette el a járás óvodáinak
egyike.
A rendezvényt Molnárné dr, Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetõje nyitotta meg, aki a hivatalos elfoglaltsága miatt távolmaradt Czunyiné dr.
Bertalan Judit államtitkár levélben
megfogalmazott gondolatait is tolmácsolta. Az összejövetelen felszólalt dr.
Kancz Csaba, megyénk kormánymegbízottja, aki beszédében rávilágított: a
komáromi járás támogató gálaestje azt
tükrözi, hogy a kormányhivatal, valamint a települési önkormányzatok képesek az összefogásra, mely együttmûködés erõsebbé teszi megyénket.
A rendezvény kezdetén Galgánné
Varga Erzsébet a múlt esztendõben kisorsolt nagyigmándi Kincseskert Óvoda vezetõje ezúttal sem feledte megköszönni az óvodásainak nyújtott,
mintegy kilencszázezer forintos támogatást, melybõl udvari játékokat vásároltak.
Az ünnepi gondolatokat követõen
vette kezdetét a járás alkotó csoportja6
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inak fellépése, így a gálamûsor repertoárjában ismét volt zene, tánc- és
énekprodukció.
A városunkat képviselõ Ritmus Koncert-Fúvószenekar muzsikusai a mûsor záróakkordjaként szerepeltek.
A rendezvény csúcspontjaként sorsolás útján választották ki a támogatásra jogosult kedvezményezett intézményt. A szerencse ezúttal a Folczné
Kerek Etelka által vezetett almásfüzitõi
Sün Balázs Óvoda csöppségeinek
kedvezett. Az óvodavezetõtõl úgy tudjuk: az összegbõl egy pancsolót létesí-

tenek a három csoportos intézmény
udvarára.
A jótékonysági gála kapcsán, hogy
miért éppen az óvodákra fókuszálnak,
Molnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezetõ elmondta: örömteli számunkra, hogy a komáromi járás települési
önkormányzatainak vezetõi, valamint a
járás vállalkozói közül többen szívügyüknek érezték az adakozást.
A jótékonysági gála idei bevétele
nem lett csekélyebb a tavalyi hatszámjegyû összegnél. A támogatást a késõbbiekben nyilvánosan adják át.

Molnárné dr. Taár Izabella, dr. Kancz Csaba és Folczné Kerek Etelka

BÁBOLNAI FÓRUM

A MACKÓKAT MINDENKI
SZERETI
Különleges kiállítás nyílt a Helytörténeti Gyûjtemény épületében január 27-én. Az ,,Ezt gyûjtjük mi’’ tárlatsorozat keretében Szarka Vivien játékmackó gyûjteményét tekinthetik
meg az érdeklõdõk egészen március közepéig.
A kiállítást Vituska Ildikó megbízott intézményvezetõ nyitotta meg. Köszöntõjében röviden ismertette a kedves
plüssjátékok elterjedésének történetét is, hiszen – bár nagyon sokan rajonganak az állatkáért – nem sokan ismerik
kalandos születésének körülményeit.
Vivien gyermekkora óta rajong a macikért, kitartó gyûjtõmunkájának köszönhetõen jelenleg mintegy 206 plüssfigura büszke tulajdonosa. Kollekciójában a klasszikus mackókon kívül ördögös, angyalkás, karácsonyi, „kockahasú”,
apró, óriás, szõrös és kevésbé szõrös medvék is megtalálhatóak. Természetesen mindenki kedvenc bocsa, Micimackó sem maradhat ki egy ilyen gyûjteménybõl.

Vivi legkedvesebb plüssmacija egy több mint 30 éves darab, amit az édesanyjától örökölt. A játékok nagy részét
ajándékba kapta, ám sokat maga vásárolt. Elmondása szerint a turkálókban, régi üzletekben nagyon különleges darabokat lehet találni.
A kiállított plüssmacik tulajdonosa késõbbiekben szeretné kitanulni a játékkészítés mesterségét, hogy egyedi figurákat alkothasson otthon, az összegyûjtött mackósokadalmat pedig rászoruló gyermekeknek ajándékozná el.

2015. február

LEGYEZÕK TÁRLATA

A farsangi idõszakhoz kötõdõ kiállítás nyílt a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde emeleti galériáján január 22-én. A
tárlat a látványos kiegészítõk, a legyezõk sokszínûségét
mutatja be.

A megnyitón az
óvodások Némedi
Eszter óvodapedagógus elõadásának
segítségével ismerkedhettek meg a
kellemes fuvallatot
adó tárgy keletkezésével, mely Kínából indult több évszázaddal ezelõtt.
Európa szerte a XVI. században vált népszerûvé, a mediterrán vidékeken ma is betölti eredeti, hûsítõ funkcióját.
A gyermekek legnagyobb örömére Némedi Eszter és
Kériné Váradi Marianna óvónõk egy aranyos történetet is
elõadtak legyezõkbõl rögtönzött „bábokkal”, majd a délelõtt során minden apróság elkészíthette saját, egyedi kiegészítõjét.
A tárlat különlegessége, hogy a kiállított színpompás darabok egy Bábolnán élõ családnak köszönhetõen egyenesen Japánból származnak, így a kicsik egy messzi kultúra
motívumaival is megismerkedhettek.

www.btv.hu
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TÁNCLÉPÉSEK A TANÓRÁK KÖZÖTT

Az általános iskola harmadik osztályosai az órarendbe
építve csiszolhatják tánctudásukat az El Paso táncstúdió
tánctanárai jóvoltából. A társastánc tanfolyam kezdetben a
mûvészeti oktatás új lehetõségeként indult útjára Bábolnán,
majd az iskolai oktatás részeként folytatódott. Bonifert Eszter tánctanár asszisztens elmondta: a helyi harmadik osztá-

lyos gyerekek a klasszikus társastáncokat sajátíthatják el:
így az angol, vagy bécsi keringõ, a latin-amerikai stílusok
közül akár a cha cha cha és a rumba mellett még tangózhatnak is.
Bábolnán a Tiamo Moderntánccsoport a tánc egyfajta
modern stílusát kínálja. Ezzel szemben az iskolai oktatásba
emelt táncórákon a gyerekek párban táncolnak, még akkor
is, ha a korosztálytól ez gyakran távol áll. Bonifert Eszter
úgy fogalmazott: a gyerekek már egészen kisgyermekkorban fogékonyak a táncra, így már akár négy évesen is el lehet kezdeni az elsõ tánclépéseket. A tapasztalatok szerint
az általános iskolás korosztály még kissé szégyenlõsebben, de jól veszi az akadályokat. A táncoktatást végzõ pedagógustól azt is megtudtuk: Bábolna mellett Ácson is oktatnak, intézményüket pedig gyõri központtal mûködtetik.
Véleményük szerint a gyerekekben még nem tudatosult az
iskolai társastánc tanfolyam lehetõsége, mert ez a tudás
majd a késõbbiekben: bálokban, táncos esteken, szalagavatókon, vagy akár a mennyegzõn hasznosul. Az iskolások egyelõre csak azt érzik, hogy a mozgásos óra kellemes
szusszanásra ad lehetõséget az iskolai teendõk közben.

FURULYÁN, TROMBITÁN, HEGEDÛN ÉS ZONGORÁN
IS VIZSGÁZTAK
A tehetség önmagában nem elegendõ ahhoz, hogy
valakibõl igazán kiváló zenész váljon. Habár a zenei fogékonyság sem csekélység, a zenei kiválóságok kineveléséhez azonban mégiscsak nélkülözhetetlen az elhivatott pedagógiai szemlélet és e mellett az sem árt, ha a
hangszeres tanulmányokat vállaló diák kitartóan gyakorol. A megszerzett tudás ellenõrzésére ad lehetõséget a
félévi vizsga, amit a Bábolnai Mûvészeti Iskola berkeiben január 12-én tartottak. A félévi vizsgán közel ötven
zeneiskolás növendék adott számot tudásáról. A mûvészetoktatási intézmény a hagyományok szerint bonyolította ezt az alkalmat is, így elõször zárt ajtók mögött
mérték fel a zenésztanulók tudását, majd a növendékek
a nyilvános koncertjükkel a szülõk elõtt is bemutatkozhattak.
A diákok furulya, hegedû, trombita, zongora, szintetizátor
és ütõs hangszereken játszanak, és a zenetanárok értékeléseivel zárják az elsõ félévet. Az intézmény berkeiben mûködõ Anonim Drámacsoport és Tiamo Moderntánccsoport
a karácsonyi koncerten már megtartották a vizsgának is betudható bemutatójukat, amit nyílt tanóra is követ, nekik ez
alkalmakkal minõsíthetõ a félévig tartó teljesítményük.
A zárt ajtók mögött történõ vizsga közben a zenészpalántákat zenetanáraik értékelik. Ez nem véletlen. Bánfi Csaba
hangsúlyozta: a zeneiskolás növendékeik elõször zárt ajtók
mögött mutatják be produkcióikat, mert ilyenkor a szülõk
jelenléte sok esetben nem segíti a lámpalázzal járó bemutatkozást.
Bánfi Csabától, a mûvészetoktatási intézmény vezetõjétõl
megtudtuk: a félévi vizsgára a növendékek a tanáraikkal közösen kiválasztott vizsgadarabokkal készülnek. Évrõl évre
egyre nehezebb és egyre nagyobb jártasságot igénylõ
hangszerre átírt darabok kerülnek terítékre, így tetten érhetõ a fejlõdés.
8
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Az intézményvezetõ azt is elmondta: a helyi zeneiskola
pedagógusai a szolfézs megszerettetésére, magas színvonalú oktatására és az átlagostól eltérõ, fokozottabb érdeklõdés esetén a tehetséggondozásra is hangsúlyt fektetnek.
Az intézmény hangszerparkját az utóbbi esztendõben
nem fejlesztette, de így is rendelkezésre áll a diákok számára a tanult hangszer – kölcsönzés formájában.
Ez azért bevált gyakorlat, mert elõre nem tudható, hogy a
gyermek kitartó-e, vagy valóban alkalmas-e a választott
hangszerre. Így a szülõket nem terhelik azzal, hogy beszerezzék a drága hangszereket.
Bánfi Csaba elõrevetítette: a fejlõdés nem életkorhoz kötött. Aki komoly érdeklõdést mutat a zene irányába és bizonyítja alkalmasságát, azoknak segítenek a továbbtanulásban. E mellett továbbra is van mód arra, hogy a legszorgalmasabbak bekapcsolódjanak a zeneiskolától elválaszthatatlan Ritmus Koncert-Fúvószenekar aktív munkájába.
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VÉGET ÉRT AZ ELSÕ FÉLÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Január 16-án véget ért a
2014/2015-ös tanév elsõ feléve a Bábolnai Általános Iskolában. Január
22-én értesítettük a tanulókat és
szüleiket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl.
Iskolánk 281 diákja közül az elsõ és
a második évfolyamos tanulóink szöveges értékelést kaptak, a többiek
munkáját hagyományos módon, osztályzattal értékeltük. Iskolánkban 33 tanuló kitûnõ, 39 diákunk pedig jeles minõsítést kapott. Sajnos 13 diákunknak
egy vagy több tantárgyból nem sikerült teljesíteni a tantárgyi követelményeket. Õk a második félévben javíthatnak.
Nevelõ-oktató munkánkban az idei
tanévben is történtek változások.
A szeptemberben induló két elsõ
osztályunk hagyományos, illetve iskolaotthonos formában mûködik. Komplex mûvészeti foglalkozás keretében
hetente 2 alkalommal zenei, illetve drámapedagógiai foglalkozásokat biztosítunk a zeneiskola pedagógusainak köszönhetõen az 1. 2. és 3. évfolyam iskolaotthonos tanulócsoportjainak.
A 3. évfolyamtól szerveztünk szakkört, illetve a 7-8. évfolyamokon középiskolai felkészítõt magyarból és matematikából. Így folyamatosan biztosítjuk
a tehetséges és továbbtanuló diákjaink felkészítését.
Felzárkóztató és fejlesztõ foglalkozásokat szervezünk, melyeknek célja a
tanulási nehézségekkel küzdõ vagy
hátrányos helyzetû tanulók segítése. A
különleges gondozásra jogosult tanulókkal négy kollégánk (2 gyógypedagógus és 2 fejlesztõpedagógus) foglalkozik.
Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, az iskola jó hírének erõsítését. A
tanulók érdeklõdésének megfelelõen
szakköröket és tehetségfejlesztõ foglalkozásokat szerveztünk, ezzel segítjük a versenyeken induló tanulóink
eredményes szereplését.
Az elmúlt idõszakban különféle tanulmányi versenyeken vettek részt diákjaink, büszkék vagyunk eredményeikre:
• Bolyai Matematika Csapatverseny (Gyõr). A megyei fordulón 6 csapat szerepelt eredményesen. A legeredményesebb csapatok: 3. évfolyam 5. helyezés. Csapattagok: Patkó
Dóra, Pál Kinga, Szabó Taddeus,
Trifusz Huba. 4. évfolyam 5. helyezés.
Csapattagok: Fekete Martin, Szünstein
Virág, Trifusz Katalin, Varga Lili Anna.

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (Tata). A megyei döntõn 8 csapatunk szerepelt eredményesen. Kiemelkedõ eredményt elérõ csapatok:
6. évfolyam 4. helyezés. Csapattagok: Dibusz Luca, Kovács Ágnes, Simon Dóra, Szalontai Fanni. 8. évfolyam 4. helyezés. Csapattagok: Mátyás Kata, Panák Zsófia, Lincz Brigitta,
Király Viktória.
• Gárdonyi Fordítóverseny (Gyõr).
Megyei döntõ. Mirejder Liza 6.b 3. helyezés; Kovács Ágnes 6.a 9. helyezés;
Mátyás Kata 8.a 4. helyezés.
• Vértesi Erdõ Zrt. által szervezett
Erdõk hete c. verseny (Bábolna). A
csapat 1. helyezést ért el. Csapattagok: Panák Zsófia, Hérics Tímea.
• Rajzversenyek, pályázatok. FHB
Bank rajzpályázatán a megye 10 legszínvonalasabb alkotása között volt
Horváth Tamara 3.a osztályos tanuló
munkája. „Az én Bábolnám” projekt
rajzpályázatán sok-sok tanulónk alkotásából készült kiállítás. A Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szervezete által
hirdetett „A leghûségesebb bajtárs”
címû alkotói pályázaton több tanulónk
vett részt.
A sport területén is szép eredményeket értünk el.
Futóversenyeken nagyarányú részvétellel és szép eredményekkel szerepeltek tanulóink.
• Magyar Diáksport Napja (október
3.) Osztályonként teljesítették a gyerekek a 2014 méteres távot.
• Mini B-B futóverseny (október
21.). 8 fõs diákcsapatunk 1. helyezést,
4 fõs tanári csapatunk 4. helyezést ért
el. A diákcsapat tagjai: Szabó Lotti,
Horváth Mátyás, Füzi Zsolt, Czefernek
Dorka, Panák Zsófia, Takács Kornél,
Panák Máté, Mózer Ágnes.
A Teremlabdarúgó Diákolimpia területi és megyei döntõjét iskolánk csapata megnyerte, így sportolóink részt
vehetnek az országos döntõn Kiskunfélegyházán. A csapat tagjai: Szele
Csaba, Marcinkó Bálint, Herman
Márkó, Takács Kornél, Gerencsér Gábor, Bagó Dániel, Füzi Zsolt, Panák Máté és Sárközi Máté.
A „Fehér Miki” emléktornán focistáink 4. helyezést értek el. A csapat
tagjai: Füredi Martin, Panák Bence,
Szabó Bence, Szabó Taddeus, Heszler
Péter, Vadászi Máté, Bouska Zoltán
Az elsõ félévben 5. osztályos tanulóink úszásoktatáson vettek részt a Komáromi Gyógyfürdõben.

Nyolcadikosaink iskolaválasztását
és szüleik tájékoztatását igyekeztünk
segíteni pályaválasztási rendezvényeinkkel (sulibörze, pályaválasztási kiállítás, pályaválasztási szülõi értekezlet).
A 2014-15-ös tanévben, a Köznevelési törvényben foglalt sok-sok változásnak kellett megfelelnünk.
A mindennapos testnevelés bevezetése felmenõ rendszerben folytatódik,
így szeptember 1-jétõl az 1-3. és az 57. évfolyamokon heti 5 órában tartjuk a
testnevelést.
Az 1-2. és az 5-6. évfolyamokon heti
1 órában az iskola által biztosított erkölcstan vagy az egyházak által kínált
hit- és erkölcstanoktatásban részesülnek tanulóink.
Bevezetésre került az egész napos
iskolai oktatás. Az alsó tagozat minden
évfolyamán iskolaotthonos osztályt is
mûködtetünk, a felsõ tagozaton, a
szakkörökön és a sportfoglalkozásokon kívül tanulószobát biztosítunk diákjaink számára.
Folytatjuk Bábolna helytörténeti
tárgyként történõ tanítását beillesztve
az adott évfolyam tantárgyi rendszerébe.
Pedagógiai munkánk fontos része
továbbra is a nevelés. A fegyelem javítása, az iskola értékeinek megóvása,
megbecsülése továbbra is kiemelt feladatunk.
Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel igyekeztünk színesebbé, élményszerûbbé tenni tanulóink tanórán
kívüli tevékenységét. Az alsósok megtartották Õszköszöntõ rendezvényüket, a felsõsök Halloween partit és õszi
teadélutánt szerveztek. Színházlátogatások színvonalas elõadásai gazdagították az iskolai programot. Papírgyûjtést és elektronikai hulladékgyûjtést
szerveztünk, tartalmas témahetet tartottunk az egészségnevelés jegyében.
Pedagógiai-szakmai munkánk részeként bemutató órákat tartottunk. A
„Nyitott kapuk napjával” biztosítottuk a
szülõk számára a betekintést gyermekeik tanórai munkájába.
Decemberben az ünnepvárás része
volt az adventi gyertyagyújtás a negyedikesek mûsorával, a karácsonyi kiállítás és játszóház, valamint a közös iskolai karácsonyi ünnepség.
Január 19-én elkezdõdött a második
félév. Minden tanulónak és nevelõnek
kitartást, jó munkát és szép eredményeket kívánok a folytatáshoz.
Peresztegi Gáborné
igazgató
www.btv.hu
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BECSÜLETES
MEGTALÁLÓK

A mai világban ritka tettet hajtottak végre településünk
lovasiskolájának tanulói. Az öt diáklány, Dóbé Anna, Tóth
Kinga, Fejes Viktória, Szabó Zsófia és Sándor Melinda egy
vasárnap délután a kollégiumba utazott vissza, amikor a vonatülésen egy gazdátlan pénztárcát találtak. Legnagyobb
megdöbbenésükre a tárca nem kevés pénzt tartalmazott,
pontosan 270 ezer forintot.
A lányok nem engedtek a kísértésnek, hogy a könnyen
jött pénzt eltegyék, hanem a kollégiumba beérve leadták a
nevelõtanárnak. A tárcában található okiratok segítségével
felkeresték a talált tárgy tulajdonosát, Horváth István Árpádné pomázi nyugdíjast, aki másnap reggel személyesen vehette át azt, teljes tartalmával együtt a lovasiskolában.
Mint kiderült, a hölgy egy barátjától kérte kölcsön az öszszeget, így még nagyobb volt az öröm, mikor teljes egészében visszakapta azt. A megtalálók nagy becsületességrõl
tettek tanúbizonyságot, tudták, hogy ez a pénz mennyire hiányozna a gazdájának, ezért szerették volna minél hamarabb visszajuttatni hozzá.

A BÁBOLNAI
TÉRFIGYELÕ KAMERÁK SEGÍTIK
A RENDÕRSÉG MUNKÁJÁT
Az utóbbi idõben immár második alkalommal került
arra sor, hogy valamelyik bábolnai ABC-ben vásárló lakos kerékpárját az ABC elõl eltulajdonították. A sértett
bejelentését követõen megvizsgálásra kerültek a térfigyelõ kamerák felvételei, amelyen mind a két alkalommal jól megfigyelhetõ volt az eltulajdonító személye. A
rendõrségnek a térfigyelõ kamerák felvételei nagy segítséget nyújtanak, ugyanis így „forró nyomon” tudnak a
tettes után eredni, valamint a kamerák felvételei döntõ
bizonyítéknak minõsülnek a büntetõ vagy szabálysértési
eljárásban. Az önkormányzat célja a kamerák elhelyezésével az, hogy a potenciális elkövetõk a szabálysértés
vagy büntetõeljárás elkövetésétõl visszariadjanak, vagy
elkövetés esetén jól használható információval segítsék
a kamerák a rendõrség munkáját.
10

www.btv.hu

TÚLMÉRETES

SZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZIK

Bábolna Város Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2015. március 1-rõl 2-ra virradó éjszaka túlméretes szállítmány halad át településünkön, csak
a Mészáros utat érintve.
A szállítmány Gönyûrõl halad Pétfürdõ irányába egy 3
szerelvénybõl álló konvojt alkotva. A szállítmány a
Pétfürdõi Nitrogénmûvek Zrt. kiemelt nemzetgazdasági
jelentõségû projektjének megvalósításához szükséges
technológiai berendezéseket transzportálja.
A berendezési tárgyak szállítását a BauTrans Kft. –
2051 Biatorbágy, Rozália Park 6. – végzi.
A szerelvények rendkívüli méretei indokolják az útvonalat keresztezõ elektromos-, távközlési- és kábeltévé
vezetékeinek bontását, áramtalanítását, mely érinti a település normális életvitelét.
A szállítmány áthaladásának ideje alatt a város területén nem lesz villamos energiaellátás és kábeltévé szolgáltatás, illetve útlezárásokra, forgalomterelésre kerülhet sor. Az érintett idõszakban a város biztonságát a Bábolnai Polgárõr Egyesület tagjainak aktív jelenléte biztosítja.
Annak érdekében, hogy a szállítmány zavartalanul és
balesetmentesen át tudjon haladni a településen, kérünk mindenkit, hogy a konvoj áthaladásakor a Mészáros úton senki ne parkoljon gépjármûvével.
Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttmûködését.
dr. Horváth Klára s.k.
polgármester

Meghívó
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

Farsangi bált
rendez a Szabadidõközpontban
nyugdíjasok számára
2015. február 19-én 17 órai kezdettel.
Tombola, jelmezes bemutató,
hangulatos zene színesíti az estét.
Minden kedves nyugdíjast szeretettel várunk!

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS

2014. február 23-án hétfõn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes
gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítás igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
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EGÉSZSÉGNAPOK AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

Heti rendszerességgel a kedd délelõttöket az egészség
megóvásnak szentelik a Bábolnai Idõsek Klubjában. Az
egészséges életmódot soha nem késõ elkezdeni, nyugdíjas korban azonban még nagyobb figyelmet kell szentelni
az egészség megóvásának, korrigálva a szervezetre káros,
rosszul rögzült szokásokat. A fiatalosság megõrzéséért sokat tehetünk azzal, ha foglalkozunk problémáinkkal, és betartjuk az alapszabályokat – követjük az egészséges életmód ismérveit – egészségesen táplálkozunk, idõskorban

sem feledve a napirendbe iktatjuk a mozgást – vallja
Fábiánné Tóth Hedvig természetgyógyász, aki egészségnapok keretében látogatott a Bábolnai Idõsek Klubjába.
Elmondható, hogy a bábolnai szépkorúak az Idõsek
Klubjában különösen érdeklõdõek, így a tanácsadó elõadást is figyelmesen hallgatták. Legutóbb a Voll-féle biorezonanciás energetikai állapotfelmérésben vehettek részt,
valamint tanácsokat is hallhattak az egészséges táplálkozás témakörében: például, hogy miért csökkentsék a tejfogyasztást, hogyan készíthetnek egészséges reggelit, tízórait, és a napi étrendet egészségessé téve miért kerüljék, és
hogyan helyettesítsék a cukrot.
Az egészségnapok továbbra is folytatódnak. Az állapotfelmérést követõen az izmok és a csontok egészségérõl
hallhattak hasznosítható információkat a szépkorúak a
csontritkulás elkerülése érdekében.
Az Idõsek Klubjában a februári egészségnapok
programjai a következõk:
Február 10. - Illatpasztilla készítése
Február 17. - Lazító, aromaterápiás talpmasszázs
Február 24. - Játékos vetélkedõ
Kezdési idõpont minden alkalommal 9 óra.
A programok ingyenesen igénybe vehetõk,
minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

FARSANGOLTUNK

Az Idõsek Klubja meghívást kapott a móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület farsangi mulatságára.
Nagy örömmel készülõdtünk, hiszen sejtettük, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Ötletes jelmezek születtek, és kis zenés mûsort is kerítettünk hamarjában.
Vendéglátóink szívélyesen fogadtak finom süteményekkel, szendvicsekkel, és itókával. Az este folyamán megtekinthettük a Rozmaring táncegyüttes mûsorát, nagy sikere
volt vendéglátóink és kis csapatunk jelmezes bemutatójának, végigizgultuk a tombola sorsolást, és sokat-sokat táncoltunk, nevettünk.
Éjféltájt elköszöntünk, és meghívtuk mi is móri barátainkat a február 19-én tartandó farsangi bálunkra.
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ

NYOLCVAN ESZTENDÕSEN IS FIATALOS ÜDESÉGGEL ÜNNEPELT
1935. január 12-én Környén született Szûcs Jánosné (fotón
jobbra), akit nyolcvanadik születésnapja alkalmából az Idõsek
Klubjában köszöntöttek. Marika néni aktív éveit Tatabányán a városi tanácsnál kezdte, majd a Jókai Mór Általános Iskolában volt
gazdasági vezetõ, azt követõen dolgozott a tatabányai hivatal
népesség-nyilvántartási osztályán. Ma lánya, Berkesné Szûcs
Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetõje és unokái
teszik szebbé a nyugdíjas éveket. Szûcs Jánosné mindig is társasági ember volt, napjainkban is törzstagként, rendszeresen látogatja az Idõsek Klubját. Szerencsére egészsége is megengedi,
hogy aktívan vegyen részt a klub programjaiban. Kedvenc idõtöltéseink egyike a fõzés, így hétfõnként a többi asszonnyal együtt
gyakorolhatja fõzõtudományát és adhatja át konyhai tapasztalatait a klubtagoknak. Lányától megtudtuk, hogy Marika néni szenvedélyes rejtvényfejtõ, és szívesen szórakoztatja magát televíziós sorozatokkal. Köszöntése alkalmával Szûcs Jánosné korát
meghazudtoló üdeséggel vette át születésnapi tortáját, amit jóízûen fogyasztottak el egymás társaságában a klubtagok.
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó!
Már javában tart a farsangi idõszak, bálokkal, vígasságokkal, a telet ûzõ mulatságokkal. No és
persze ha farsang, akkor itt a finomabbnál finomabb fánkok sütésének is az ideje. Tudták, hogy
Székelyföldön pánkónak nevezik a fánkot?
E havi rovatunkba egy csavargó pánkóról szóló kis mesét választottam, hátha kedvet kapnak a
gyerekek pánkónak vagy a mese valamelyik szereplõjének öltözni az idei maszkabálon. Az anyukák, nagymamák pedig bizonyára kedvet kapnak egy kis farsangi fánk sütéséhez.
Veresné Szkocsek Mária

A
Élt egyszer egy öregember és egy
öregasszony. Kéri az ember az aszszonyt.
– Süss nekem anyjuk vajas pánkót.
– Ugyan mibõl süssek? Egy csepp
lisztünk sincs.
Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a magtárt: hátha kerül
így egy kis liszt.
Úgy is tett az öregasszony: lekaparta a kosár oldalát, felseperte a magtárt,
s került is liszt két marékkal. A tésztába
tejfelt kevert, pánkót vágott belõle, kisütötte vajban s kitette a pánkót az ablakba hûlni.
Elunta magát a vajas pánkó , legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a
padlóról legurult az ajtó felé. Átgurult
küszöbön a tornácra, a tornácról a lépcsõre, a lépcsõrõl az udvarra, az udvarból túl a kapun, mindig messzebb
és messzebb.
Gurult, gurult az úton és szembe jött
vele egy nyúl.
– Megeszlek te vajas pánkó!
– Ne egyél meg sandaszemû! Inkább hallgasd meg milyen szépet énekelek neked!
A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a
vajas pánkó rákezdte az éneket:
Vajas pánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hûtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Mért féljek nyúl tõled?
12 www.btv.hu

VAJAS PÁNKÓ
Megszököm elõled!
S tovább gurult. Úgy eltûnt a nyúl
szeme elõl mintha ott sem lett volna.
Begurult a vajas pánkó az ösvényen az
erdõbe, s találkozott a farkassal.
– Megeszlek te vajas pánkó!
– Ne egyél meg ordas farkas! Szépet énekelek neked.
És fújni kezdte:
Vajas pánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hûtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Miért féljek farkas tõled ?
Mindjárt megszököm elõled!
S tovább gurult. Úgy eltûnt a farkas
szeme elõl mintha ott sem lett volna.
Gurult, gurult a vajas pánkó az erdõben, s szembe jött vele a medve. Csörtet, töri a lombot, rontja a bokrot.
– Megeszlek te vajas pánkó!
– Ne egyél meg tányértalpas, ugyan
miért is ennél meg?
S a vajas pánkó már rá is kezdte:
Vajas pánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hûtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,

Ordas farkas úrtól,
Miért félnék medve tõled?
Megszököm mindjárt elõled!
S tovább gurult. Úgy eltûnt a medve
szeme elõl mintha ott sem lett volna.
Gurult, gurult a vajas pánkó, s szembe
jött vele a róka.
– Jó napot vajas pánkó! Ej milyen jóképû, milyen pirospozsgás vagy!
De a vajas pánkó már rá is kezdte:
Vajas pánkó a nevem
Elmondom eredetem:
Magtárban sepertek,
Kosárról kapartak
Tejfellel kevertek
Kemencén sütöttek
Ablakon hûtöttek.
Megszöktem az otthonomtól
Gazduramtól, asszonyomtól
Megszöktem a nyúltól,
Ordas farkas úrtól,
Mackó Miska úrtól,
Miért féljek hát tetõled?
Megszököm könnyen elõled!
– Felséges ének! - szólt a róka.
– Csak az a baj, hogy megöregedtem kedvesem, rosszul hallok. Ülj csak
ide az orrocskámra, s fújd el még egyszer.
Nagyon jól esett a vajas pánkónak,
hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára és újrakezdte:
Vajas pánkó a nevem…
Abban a pillanatban a róka – hammbekapta.
Ha a róka a vajas pánkót be nem
kapta volna, az én mesém is tovább
tartott volna!
,,Itt a vége, fuss el véle, kerekerdõ
közepébe!’’
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EGYÜTT SZAVALTAK A NEMZETTEL
A BÁBOLNAI DIÁKOK
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban – a kézirat tanúsága szerint – e napon fejezte be a Himnusz megírását.
A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Az 1815-tõl Szatmárcsekén élõ Kölcsey Ferenc a bécsi
udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején,
1823 januárjában írta meg hazafias költészetének legnagyobb remekét, a Himnuszt. A költemény elõször 1829-ben
Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton még
szereplõ “a Magyar nép zivataros századaiból” alcím nélkül, 1832-ben, Kölcsey munkáinak elsõ kötetében már a
szerzõ által adott alcímmel látott napvilágot. Kölcsey Ferenc
a verseit külön lapokra írta, és kéziratcsomagokban gyûjtötte.
A Himnuszt tartalmazó kéziratcsomag az 1830-as évek
végén eltûnt, és több mint száz éves lappangás után, 1946ban került az Országos Széchényi Könyvtár birtokába.
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoramûvész vetette föl 1985ben. ,,Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az

ezeréves örökségbõl meríthetünk, és van mire büszkének
lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ
kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni
lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is’’ mondta.
Az ünnep alkalmából azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekrõl. Kiállításokat és koncerteket rendeznek,
könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi elõadásokat tartanak.
Idén is több mint százezer magyar diák szavalta egyszerre a Himnuszt és a Szózatot a magyar kultúra napján. Az
Együtt szaval a nemzet rendezvényre már másodszor került
sor, a kezdeményezéshez több mint 700 általános és középiskola csatlakozott.
Bábolnán az általános iskolában – immáron második alkalommal – a tanulók a drámacsoport kórusát követték, így
szavalva el a Himnusz elsõ versszakát, illetve a Szózat teljes szövegét. A Pettkó-Szandtner Tibor Lovasiskola és Kollégium diákjai az internetes élõ közvetítésnek köszönhetõen Jordán Tamás színmûvész irányításával szavaltak, ily
módon csatlakozva a határon inneni és túli társaikhoz.

LOVAGOLNI ÉS TÁNCOLNI IS TUDNAK
Két osztály, negyvenegy végzõse kapott gallérjára ünnepélyesen szalagot a bábolnai PettkóSzandtner Tibor Lovasiskola január 17-ei szalagavató bálján. A ceremóniát a mûvelõdési házban
tartották ezúttal nélkülözve a patásokat. A végzõsök számára a szalagavató egy különleges alkalom, habár az iskolai esztendõben még nem ez az
utolsó állomás, hiszen a ballagás és a szakképesítõ vizsgák is hátra vannak még.
A diákok egy része négy évig tanult a bábolnai intézményben lótartó- és tenyésztõnek, a többiek érettségi után
kerültek az iskola falai közé, õk két éves képzésen vettek
részt.
Körmendi Csaba igazgató rávilágított: az együtt töltött
idõszak alatt a diákok megértek arra, hogy megértsék: a
gyakorlati tudás önmagában nem elegendõ, vagyis az elméleti tananyag is fontos része lett tanulmányaiknak. Sõt, a
legtöbben a lovassportban is megtalálták helyüket, ebben
az iskola szellemisége, tanárainak tehetségtámogató tevékenysége is megmutatkozik.
A végzõsök sokat készültek az ünnepségre, bár a táncpróbákat nem volt mindig egyszerû összehangolni.
A lovasiskolában úgy tartják: aki tud lovagolni, az táncolni is tud. Ezt bizonyították az ünnepi díszbe öltözött végzõsök is, akik az ünnepség hagyományait folytatva a szalag
feltûzését, a vetítést és a pezsgõs koccintást követõen elsõként szüleikkel táncoltak, ezzel nyitva meg a végzõsök bálját.
www.btv.hu
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MEGHÍVÓ
A Bábolnai Általános Iskola Szülõi Munkaközössége
és Tantestülete
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
2015. február 21-én (szombaton) tartandó

SZÜLÕK ÉS NEVELÕK BÁLJÁRA
Helyszín: Szabadidõközpont
Kezdési idõpont: 19 óra
Pártoló jegy: 1500,- Ft/fõ
ZENE – TÁNC – TOMBOLA –
MEGLEPETÉS MÛSOR – BÜFÉ SZOLID ÁRAKKAL
Pártoló jegyek elõvételben kaphatók:
az iskola gondokságán.
A bevételbõl származó összeget iskolai fejlesztések
támogatására kívánjuk fordítani.
TOMBOLA FELAJÁNLÁSOKAT, TÁMOGATÓI
HOZZÁJÁRULÁST
(500,- FT-OS, ILLETVE 1000,- FT-OS ÉRTÉKBEN)
SZÍVESEN ELFOGADUNK!

TISZTELT ADÓZÓK!

Kérjük, adójuk 1%-ával az idei évben is támogassák a helyben mûködõ
alapítványokat és egyházakat! Segítsük saját településünk fejlõdését, boldogulását!
A Bábolnai Általános Iskola ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA köszönetét fejezi ki az elmúlt
évben befizetett jövedelemadó 1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával:

ISKOLÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adószámunk:

19151063-1-11

Segítségüket elõre is köszönjük.
Iskolánkért Kh. Alapítvány Kuratóriuma

A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY ezúton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1 százalékával támogassák az alapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítását különös tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma:

18614598-1-11

Köszönettel:

Bihari Gábor kuratóriumi elnök

AZ 1+1 SZÁZALÉKOS FELAJÁNLÁSOKRÓL
A Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatóság közleménye szerint idén már nem a magánszemélyek felajánlásai
alapján határozható meg, hogy mely szervezetek válhatnak potenciális kedvezményezetté, hanem a NAV nyilvántartásában szereplõ, érvényes regisztrációval rendelkezõ szervezetek részére tehetõ felajánlás. A szervezetek listája a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtalálható.
A NAV tapasztalatai szerint tavaly több szervezet számára nem volt egyértelmû, hogy a közhasznú tevékenység nem
egyenlõ a közhasznú jogállással. A kedvezményezetté váláshoz elegendõ, ha a szervezet alapító okirata szerint közhasznú tevékenységet végez és errõl nyilatkozik az adóhatóságnak a kedvezményezetti eljárás során.
Tavaly óta a felajánlott összegek kiutalása az általános köztartozás-visszatartás szabályai szerint történik, azaz a NAV a
kedvezményezett esetleges tartozásának kiegyenlítésére számolja el a kiutalandó összeget. Kivételes méltányosságra
köztartozásukra hivatkozással már nincs lehetõség.
14 www.btv.hu
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RÉSZTVEVÕ A

Nagy kalandra indult január 16-án a bábolnai Csölle
Krisztina és párja, Tibai Máté, akik jelenleg Ausztriában élnek és dolgoznak. A fiatalok egy teljesen hétköznapi
Peugeut típusú személygépkocsival vágtak neki a 8464 kmes Budapest-Bamako jótékonysági autóútnak.
Krisztina elmondása szerint tavaly februárban határozták
el, hogy résztvesznek a futamon, ám augusztusig tervükrõl
senkinek sem szóltak. Szüleiket már kész tények elé állítot-

B UDAPEST –B AMAKO - N
ták, akik elõször el sem akarták hinni a nem mindennapi ötletet.
A kalandvágyók a Spirit kategóriában indultak, amit gyakorlatilag az idõsebb, minél viccesebben feldíszített autóknak szántak. Jármûvüket két évvel ezelõtt vásárolták
Ausztriában.
A versenytávot napi részletekben teljesítették, melyet
Krisztina és Máté felváltva vezettek le. Az európai szakaszokon motelben, míg Afrikában sátorban, vagy – szükség esetén – az autójukban aludtak. Mivel a kontinens ezen része
kiszámíthatatlan, nagyon oda kellett figyelniük a rájuk leselkedõ veszélyekre. Õk azonban nem félnek a kihívásoktól,
és boldogok voltak, hogy teljesen közelrõl, idegenvezetõk
nélkül, önállóan bejárhatták és megismerhették a gyönyörû
földrészt.
Az útra elegendõ üzemanyaggal, megfelelõ mennyiségû
tartalék alkatrésszel és természetesen, adományokkal is
készültek. Utóbbiakat szüleik, ismerõsek segítségével gyûjtötték össze, és fõként a fekete ország rászoruló általános
iskolás gyermekeihez igyekeztek eljuttatni.
Tudomásunk szerint a kalandorok február 1-jén érkeztek
meg Bamakoba és a 124. helyen zárták a versenyt.
Utazásukról, tapasztalataikról, terveikrõl, késõbbi lapszámunkban számolunk be.

TÉLI TÚRA VESZPRÉMBEN
A turisztikai csoportunk által meghirdetett
„Sétáló házak” és „Veszprém kilátópontjai”
túrára nagy volt az érdeklõdés, de az idõjárás változása egy kicsit módosította a létszámot.
Elõször két órás sétát tettünk a Várnegyedben Fülöp Júlia idegenvezetõ kíséretében, megállva minden nevezetes
épület, történelmi, és egyházi emlék elõtt, majd elindultunk
a Veszprémvölgy – Betekints-völgy és Szerelem-sziget túránkra, követve a Séd-patak kanyarulatait. A túra végén
megkóstoltuk a finom Veszkrémest, de lehetõség volt a
Laczkó Dezsõ Múzeum megtekintésére is. Búcsút intve a
királynék városának, hazafelé még megcsodálhattuk a havas bakonyi tájat is.
Februárban egy színházlátogatásra és budapesti túrára
készülünk, majd márciusban a Soproni-hegység vár ránk.
Bierbauer Imréné

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

SZÍNHÁZLÁTOGATÁST SZERVEZ
Helyszín: Tatabánya – Jászai Mari Színház
Idõpont: 2015. február 21 (szombat) 19 órai kezdéssel
Mûsor:
William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
Komédia 160 percben, két felvonásban - Nagyszínpad

Költségek: jegyár 2500 Ft/fõ, buszköltség kb. 2000 Ft/fõ
Jelentkezés és befizetés a jegyek foglalása miatt:
január 21-én (szerda) a következõ megbeszélésen 17 órakor
a Városi Könyvtárban, vagy személyesen Bihari Gábornál
Indulás:
17.30-kor a Kardirex elõtti parkolóból vagy saját autóval.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Információ: Bihari Gábor (20/454 0076) vagy
Bierbauer Imréné (20/570-6749) merfoldko@babolna.hu

A veszprémi túra lelkes résztvevõi

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

TÚRAFELHÍVÁSA
Helyszín: Budapest Gellért-hegy – Budai Várnegyed
Idõpont: 2015. február 14. (szombat)
Program: 1. Gellért tér – Magyarok Nagyasszonya Sziklakápolna – Citadella – Gellért szobor. 2. Budavári Labirintus
megtekintése. 3. Várbazár – Vár – Dózsa szoborcsoport
Utazás: Ácsi vasútig saját kocsikkal, onnan vonattal. Indulás: 7.15-kor a Kardirex elõl, gyorsvonat indul Ácsról 7.54kor, leszállás Kelenföldön, onnan metróval a Gellért térig.
Visszaútban: vonat indul Bp. Déli pályaudvarról 15.45 vagy
16.45-kor. A vasútig történõ utazásnál kérem azok felajánlását, akik szívesen szállítanak másokat.
Költség: 1. Menettérti teljesárú menetjegy pótjeggyel
együtt 4750 Ft/fõ + 2 BKV jegy. 2. Labirintus belépõ csoport
esetén (15 fõ) 1500 Ft/fõ
Jelentkezés 2015. február 12-éig (csütörtök)
Bierbauer Imréné és Bihari Gábor szervezõknél.
Külön megbeszélést nem tartunk!
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu
www.btv.hu
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MÉHÉSZEK NYILVÁNTARTÁSA
ÉS A MÉHÉSZKEDÉS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
MÉHÉSZEK NYILVÁNTARTÁSA
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétõl számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fõvárosban a kerületi önkormányzat
jegyzõjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a
nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével
összefüggõ területen (udvarban, kertben stb.) van, a
méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévõ méhcsaládok
számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A MÉHÉSZKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával –
erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás
bérlõjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2)
bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad.
Méhészetet közös használatú épülettõl és a szomszéd
ingatlanoktól 4 méter, használatban levõ utaktól (közúttól, saját használatú úttól pedig az út melletti vízvezetõ
árok külsõ szélétõl számított 10 méter távolságon túl
szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton
és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. Ha a
szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkezõ irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy
élõsövény létesítésével – a magasban való kirepülését
kell biztosítani.
A méhészkedés bejelentéséhez és a kijelentéshez
szükséges nyomtatványok Bábolna város honlapjáról –
www.babolna.hu – letölthetõk és ügyfélfogadási idõben
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban adhatók le.
MÉHÉSZKEDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl; 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
a méhészetrõl.

BÁBOLNAI FÓRUM

ÖKUMENIKUS IGELITURGIA
a bábolnai Nepomuki
Szent János Templomban

Január 30-án 17 órai kezdettel ökumenikus igeliturgia
volt a bábolnai katolikus templomban.
Jelen volt Varga Imre katolikus plébános, Molnár Varga
Péter református lelkész, Veres József evangélikus lelkész,
a komáromi evangélikus énekkar, valamint a kedves hívek.
Az igeliturgián a katolikus plébános köszöntötte a megjelenteket, majd rövid beszéde után elõször az evangélikus,
a református lelkész mondott nagyon szép, szívhez szóló
történeteket, idézeteket. Az énekkar mindhárom felekezetet
megszólító zsoltárokat énekelt.
A Himnuszt követõen a református közösség szeretetvendégsége vette kezdetét.
Köszönjük áldozatos, szeretetteljes munkáját mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a szép estéhez.
Gergely Lajosné

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Február 15-én vasárnap
Évközi 6. vasárnap, Betegek szentsége

Február 22-én vasárnap
Nagyböjt 1. vasárnap, Hamvazkodás

Március 1-jén vasárnap
Nagyböjt 2. vasárnap

10.10 rózsafüzér ima
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér ima
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér ima
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
FEBRUÁR 15.
FEBRUÁR 22.
MÁRCIUS 1.
MÁRCIUS 8.
MÁRCIUS 15.

–
–
–
–
–

vasárnap
vasárnap
Böjt elsõ vasárnapja, Úrvacsora
Böjt második vasárnapja
Böjt harmadik vasárnapja

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
FEBRUÁR 15. vasárnap 15.00 óra
MÁRCIUS 1. 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.

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

CSATÁROKKAL IGYEKSZIK ERÕSÍTENI
EGYÜTTESÜNK

Rövid téli pihenõ után megkezdte
felkészülését megyei elsõ osztályú labdarúgócsapatunk. Edzéseiket az idõjárástól függõen a sportcsarnokban, illetve a sporttelep edzõpályáján tartják.
Egyelõre még sok játékos kihagyja
az edzéseket, Birta Gábor edzõ a létszámmal nem, de a játékosok hozzáállásával elégedett. Mint mondta, a kihagyott alkalmakat késõbb megérzik a
mulasztók, de akik lelkiismeretesen
végzik a munkát, a bajnoki mérkõzéseken biztosan jobban teljesítenek majd.
Dinamikus, sok mozgással tarkított,
erõnlétet, állóképességet növelõ, pörgõs gyakorlatokkal terheli az elsõ néhány hétben játékosait a csapat mestere, majd fokozatosan kezdik el az
edzõmérkõzések sorozatát, melyek
végére már érezhetõ lesz játékunkban
az erõ, a dinamizmus.
Több edzõmérkõzésen is összemérik erejüket más megyében, más bajnokságban szereplõ csapatok ellen.
Birta Gábor beszélgetésünk során
hangsúlyozta, szándékosan olyan
együtteseket választottak partnerként,
melyek komoly játékerõt képviselnek.
Ilyen például a szlovák harmadik ligában szereplõ Bõs, vagy az Ekecs gárdája, de játszanak a Nyúl együttesével,
õk a Gyõr megyei bajnokság egyik
legjobbjai. Mérkõznek még a szintén
Gyõr megyei Gyönyûvel, és a Bácsa

csapatával, akik középmezõnybeli tudással rendelkeznek. A mester azt is
kiemelte, hogy nem az eredményességre helyezi a hangsúlyt, sokkal inkább az a fontos, hogy ellenfeleink rákényszerítsék focistáinkat a fokozott
koncentrációra, a folyamatos teljesítménynövelésre.
Január 26-án elkezdõdött az átigazolások idõszaka is. Az edzõnek konkrét tervei vannak, sõt, van olyan játékos, aki már focistáinkkal edz. Lõrincz
Lóránt visszatér a csapathoz, remélhe-

tõleg februárban megszerzi a magyar
állampolgárságot, így játékának nem
lesz akadálya. A középpályás Jaksa
Gábort már leigazolták, focistáinkkal
edz, õt Birta Gábor több poszton is
szeretné kipróbálni. Lencse Lóránt Töltéstaváról érkezik, csatár, és jelenleg
Gyõr megye másodosztályának góllövõlistáját vezeti. Az edzõ mindhárom
labdarúgó igazolását komoly erõsítésként értékeli, és azt várja csapatától,
hogy tavasszal dobogó közeli helyezést érjen el.

FOLYAMATOS VERSENYBEN AZ UTÁNPÓTLÁS
TÉLI FUTSAL FOCITORNÁK

Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága a
korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelõen a téli
bajnoki szünetben idén is lehetõséget biztosít az utánpótlás korosztály számára, hogy teremtornákon is bizonyíthassák focitudásukat. U11, U13 és U15-ös korosztályokban folynak a küzdelmek Bábolnán, Esztergomban és
Száron. A csoportmérkõzések elsõ helyezettjei jutnak a
megyei döntõbe, ahol öt csapat dönti el korosztályonként,
ki a legjobb gárda.
Az U11-es korosztály „D” csoportjában szerepeltek a
bábolnai gyerekek, melynek mérkõzéseit február 24-én
játszották volna városunk sportcsarnokában. A hirtelen
jött havazás miatt a csapatok nem tudtak eljönni, ezért

Kisbéren mérkõztek meg január 30-án. Ifjaink Csongrádi
Péter irányítása mellett remek játékkal jutottak a másnapi
esztergomi döntõbe, ahol a negyedik helyet szerezték
meg.
Szintén a „D” csoportba sorsolták U13-as csapatunkat,
akik február 1-jén küzdöttek komáromi, banai, ácsi ellenfelekkel. Nekik sajnos nem sikerült a döntõbe jutás, innét
Komárom együttese került az esztergomi végsõ megmérettetésre.
U15-öseink február 14-én vívják majd csoportmérkõzéseiket sportcsarnokunkban Ács, Bana, Komárom és
Mocsa együttesei ellen.
hp
www.btv.hu
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TEKE NB II

A CSAPAT MÁR NÉGY PONTTAL NÖVELTE
ELÕNYÉT A TABELLA ÉLÉN

Tekéseink számára már január közepén elkezdõdött a bajnoki szezon második fele. A 12. fordulóban Szanyba
látogattak, ahonnét kellemetlen vereséggel tértek haza, bár a csapat gyõzelmi esélyekkel utazott a harmadik
helyezett otthonába. Skuba István
szakosztályvezetõ szerint az együttes
indiszponáltan játszott, de a pálya sem
volt ideális. Szinte biztos volt abban,
hogy a jól sikerült felkészülés bábolnai
gyõzelmet eredményez, de csalódnia
kellett. Szokatlanul kevés fát dobtak,
NB II-es pályafutásuk leggyengébb teljesítményét produkálták, csupán
Burián Dávid hozta formáját az ifjúsági
meccsen.
Szany SE – Bábolna SE 6:2
(2533:2374): Torma József 415 fa,
csp., Morvai Gábor 413 fa, Balogh István 385 fa, Balom Sándor 384 fa, csp.,
Szilágyi András 374 fa, Végh Jácint
403 fa.
Ifi 0:2 (304:443): Burián Dávid 443
fa.
A január 24-i Móvár elleni találkozón
hazai pályán nehéz mérkõzés várt játé-

kosainkra, hiszen a vendégek a tabella
második helyezettjei, akik a mieinkhez
hasonlóan bajnoki babérokra pályáznak. Az elsõ kör kissé döcögõsen indult, de középsõ játékosaink stabilan
hozták a csapatpontokat, a befejezõ
körben pedig sikerült bebiztosítani a
gyõzelmet. Skuba István szerint is
rossz elõjel volt, hogy legjobb játékosuk, Balom Sándor rögtön az elején
vereséget szenvedett, de Torma József, Szilágyi András és a csapatba
visszakerült Körmendi Imre remekeltek, végül pedig Végh Jácint feltette az
i-re a pontot. A szakosztályvezetõ szép
eredménynek tartja a második helyezett felett aratott diadalt, melynek köszönhetõen három pont elõnyre tettek
szert a bajnoki tabella élén.
Ifjúsági – immár serdülõ válogatott –
játékosunk, Burián Dávid is gond nélkül, könnyedén szerezte meg a két
pontot. Õ NB II-es mérkõzései mellett
az NB III-as „B” csapatot is erõsíti, így
még nagyobb versenyrutinra tehet
szert. Skuba István megjegyezte, dobott fái alapján jelenleg a harmadik

legeredményesebb játékos, így hamarosan itt az ideje, hogy bekerüljön az
elsõ csapatba.
Bábolna SE – Golden Móvár 6:2
(2697:2549): Balom Sándor 433 fa,
Torma József 419 fa, csp., Szilágyi
András 475 fa, csp., Körmendi Imre
433 fa, csp., Végh Jácint 495 fa, csp.,
Morvai Gábor 442 fa.
Ifi 2:0 (470:359): Burián Dávid 470
fa.
Január utolsó napján is hazai pályán
folytatták tekézõink, az utolsó elõtti helyezett Budapesti Postás együttesét fogadták. – Ellenfelünk bajnokságban jelenleg elfoglalt helye kissé csalóka lehet – mondta el lapunk számára Skuba
István szakosztályvezetõ –, ugyanis õk
tavaly estek ki az NB I-bõl, és kétszer
annyi igazolt játékossal rendelkeznek,
mint mi, kitûnõ együttesrõl van szó.
Ezért nehéz mérkõzésre számítottam –
folytatta –, ami a találkozó elején be is
igazolódott, hiszen Szilágyi Andrásnak
ma kevésbé ment a játék. De csapatunk kitûnõ egységet alkot, így biztosan, 181 fa elõnnyel nyertük a mecscset. Ifjúsági játékosunk, Burián Dávid
is magabiztos gyõzelmet aratott, emellett újabb sikert ért el. Megnyerte a
Gyõr városi diákolimpiát, így továbbjutott a megyei versenybe. Ugyanitt
Szász László a harmadik helyet szerezte meg, ami ugyancsak remek
eredmény. A versenyen amatõrként indult a mindössze kilenc esztendõs
Morvai Dániel is – õ a Nyerges Béla Teke Emlékverseny legfiatalabb résztvevõje volt –, és korosztályának második
helyezését érte el.
Bábolna SE – Budapesti Postás
SE 7:1 (2704:2523): Szilágyi András
412 fa, Körmendi Imre 483 fa, csp., Balom Sándor 462 fa, csp., Morvai Gábor
455 fa, csp., Végh Jácint 452 fa, csp.,
Torma József 440 fa, csp.
Ifi: 2:0 (465:399): Burián Dávid 465
fa.
hantos

HIRDESSEN A BÁBOLNAI FÓRUMBAN
1 oldal: br. 12.500,- Ft, 1/2 oldal: br. 7.500,- Ft,
1/4 oldal: br. 3.750,- Ft, 1/8 oldal: br. 2.000,- Ft
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JÖVÕ REMÉNYSÉGE A BÁBOLNAI ÚSZÓPALÁNTA

Szép eredményeket tudhat maga
mögött a bábolnai Élõ Lázár, aki az
országos úszóranglista elõkelõ helyein szerepel az egyes úszásnemekben és távokon. A kilenc esztendõs kisfiú a Bábolnai Általános
Iskola diákja, kedvenc sportágát
pedig a Komáromi Úszóklub versenyzõjeként ûzi, nagy szorgalommal. Az elsõ karcsapásokat három
éves korában tette meg, akkor tanult meg úszni.
A szüleivel is gyakran járt strandra,
majd elvitték egy edzésre, ahol a játékos feladatok után egybõl beleszeretett ebbe a sportágba. Azóta a játékosság már a múlté, most már mind
a négy úszásnemben versenyez az ifjú tehetség, melyek közül, mint elmondta, a gyorsúszást szereti a legjobban, ez az erõssége is.
Lázár jó pár érmet és kupát is megszerzett már, ezekre nagyon büszke.
Akárcsak az édesapja, Élõ Zsolt. Az
édesapa fáradhatatlanul támogatja
kisfiát, és bízik az úszás jótékony, fejlesztõ hatásában. Mint elmondta, a
kezdetekben, mikor Lázár három
éves volt, csak azért vitték el az uszodába, hogy tanuljon meg úszni.
Edzéseinek száma, illetve versenyeztetése komoly logisztikát kíván, de a
család maximálisan segíti Lázárt. He-

FARSANGI FOCITORNA

ti három edzésre kísérik õt a szülei, a
hétvégék pedig a versenyekrõl szólnak. A család gyakran utazik a sport
végett. A Komáromi Gyógyfürdõ fedett medencéjében edzenek. A versenyek rendszerint hétvégén vannak,
így a kisfiú idõbeosztása az iskolai teendõk mellett ehhez is igazodik.
Mint megtudtuk, a 33 méteres medence nem túl elõnyös a versenyekre
való felkészülésben, hiszen Lázár és

úszótársai rendszerint 50, 100 és 200
méteres távokat teljesítenek. Õ azonban tisztában van azzal, hogy mire
képes. Egy hosszon gyorsúszásban
28 mp, háton 33, mellúszásban 40.
Lázár számára jó példakép az
ugyancsak eredményes úszóból lett
fiatal edzõ: Szakál Bence, aki elégedett a bábolnai kisfiú teljesítményével.
A Komáromi Úszóklub országos és
megyei versenyeken vesz részt, melyek többségén Lázár is indul, így
korosztályában az országos középmezõnybõl rövid idõn belül az élmezõnybe törhet. Edzõje szerint, ha rendületlen marad a szorgalma és kitartása, hamarosan a top 20-ban, de
akár a top 10-ben is benne lehet az ifjú úszó.
Az elmúlt hétvégén egy szintfelmérõ megmérettetésen szerepeltek Székesfehérváron, de nincs megállás, folyamatosan járnak Veszprémbe, Pápára, Esztergomba, Tatabányára, illetve Gyõrben is vannak versenyek.
Itt legközelebb márciusban lesz, ahol
ismét szeretnének jó eredményeket
elérni. Lázárt sem tartja vissza semmi, az edzõ is igyekszik a legtöbbet
kihozni belõle, és a család is teljes
mellszélességgel Lázár mögött áll.

A LÁNYOK ÓRIÁSI LELKESEDÉSSEL JÁTSZANAK

A labdarúgás egyre népszerûbb a lányok körében. Ezt bizonyítja, hogy a bábolnai U15-ös nõi csapat már kibõvült létszámmal állt pályára a január
31-i farsangi tornán városunk sportcsarnokában,
ahol Dunaszeg, Kecskéd és Szákszend együtteseivel mérték össze tudásukat.
Csongrádi Péter, a bábolnai lánycsapat edzõje lapunk
számára elmondta, jelenleg húsz fõvel dolgoznak együtt.
A helyi általános- és középiskolás ifjú hölgyekhez az
utóbbi idõszakban többen csatlakoztak a lovasiskolából
is, így a bajnokságban és mostanihoz hasonló tornákon
megfelelõ számú cserejátékos áll rendelkezésre. Az újonnan belépõkkel különös figyelemmel, ha kell egyénileg is
foglalkozik a gyorsabb felzárkózás érdekében. Csongrádi
Péter elmondása szerint a fiúkkal szemben a lányoknak
nagyon jó a sporthoz, a labdarúgáshoz való hozzáállása.
Technikai fejleszthetõségük is zökkenõmentesebb, mint a
fiúké, mert gyakran alkalmazkodóbbak, és lelkesedésükkel, szorgalmukkal gyorsabban haladnak a fejlõdés útján.
A helyi csapatban lelkesedésbõl nincs hiány, így egyre
szebb eredményeket érnek el. Az edzõ szerint mind tudatosabb, fegyelmezettebb játékot produkálnak. A farsangi
tornán a bábolnai lányok edzõje nem feltétlenül a jó eredményre, sokkal inkább az igényes csapatjátékra, a pontos passzokra buzdította a lányokat a fejlõdés érdekében.

Az eredményhirdetésen szép sikernek örülhettek lányaink, hiszen bravúros teljesítményüknek köszönhetõen a
gyõztesnek járó trófeával térhettek haza. Második a
Dunaszeg gárdája, lett, a harmadik helyet Szákszend
csapata szerezte meg, negyedikként pedig a bajnokságban kitûnõen szereplõ Kecskéd végzett. Szilágyi Ágnes
szervezõ és dr. Horváth Klára polgármester különdíjakat
is kiosztott a résztvevõk között. A gólkirályi címmel a bábolnai Csillag Laura büszkélkedhet, a legjobb kapusnak
járó díjat pedig Horn Petra nyerte el Kecskédrõl.
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KÉZILABDA

H O S S Z Ú F E L K É S Z Ü L É S, B A J N O K I R E M É N Y E K,
VÁLTOZÁSOK AZ UTÁNPÓTLÁS TERÉN

Megyei bajnokságban szereplõ
nõi kézilabdázóink december 6-án
Ács ellen zárták a szezon elsõ részét. Sajnos itt nem várt vereséget
szenvedtek, melyet Hajdu János
edzõ rendkívül rosszul élt meg.
Mint mondta, biztos gyõzelmet remélt, hiszen a bábolnai játékosállomány sokkal jobb képességû, mint
az ácsi. Hozzátette: ezen a találkozón, ha reggelig játszottunk volna,
sem tudtuk volna megszerezni a
gyõzelmet, olyan rossz felfogásban kézilabdáztunk. A csapat lógó
orral távozott, de edzõjük levonta a
konzekvenciákat. Szerinte ez a pofon még jókor jött.
– Ezután bizonyos célokat át kell
fogalmazni – hangsúlyozta Hajdu János. – Nem az a lényeg, hogy verhetetlen csapatot építsünk, olyan elvárásokat állítsunk magunkkal szemben, amit nem lehet teljesíteni. A bajnokság szereplõi mindig az aktuális
elsõ helyezettet szeretnék megverni,
ez természetes. Mivel mi vezetjük a
bajnoki tabellát, ezért ez a teher most
ránk nehezedik. Az sem fontos, hogy
ne kapjunk ki, hiszen a kézilabda egy

játék, amely egy adott idõpontban
egy bizonyos mentális, fizikai felkészültségi állapotot tükröz. Mi azt szeretnénk, ha a bajnokság élén végeznénk, és ehhez a lehetõ legtöbb mérkõzést meg szeretnénk nyerni.
A csapat január végén elkezdte az
alapozó edzéseket. Az edzõk ugyanolyan kemény munkát várnak a lányoktól, mint amivel tavaly nyár végén felkészítették õket a bajnokságra. Vegyes jellegû edzéstervet állítottak össze. Átfogó bemelegítés, játékos átmozgatás után egy nagyon
erõs 40-45 perces erõnléti blokk következik, végül labdatechnikás, kapura lövéses, figuragyakorlásos, csapatrész építéses gyakorlatokkal zárulnak a kemény, fárasztó edzések.
A március 22-i bajnoki rajtig természetesen több felkészülési mérkõzést
is beiktatott Hajdu János és Csuka
Benjámin. A tervek szerint ezek a fokozatosság elvét követnék, hiszen a
felkészülés minden fázisának megvan a maga jelentõsége. Tehát elsõ
körben a miénkhez hasonló képességû csapatok ellen játszanának a lányok, majd magasabb osztályú part-

nereket választva egyre nagyobb teljesítményre sarkallhatnák együttesünket. Azonban az NB II-es bajnokság sokkal korábban rajtol, így elõre
kellett hozni az ilyen szintû találkozókat. Elsõként tehát kézilabdázóink
február 14-én Komáromban vesznek
részt egy tornán, ahol a házigazdával
és a Tatabánya NB II-es gárdáival
mérkõznek. Március elején a megyei
szövetség szervezett tornát Tatabányán, melynek részletei egyelõre
nem ismertek, de együttesünk itt is
megméretteti magát, várhatóan hozzánk hasonló szintû ellenfelekkel.
Hajdu János beszélt az utánpótlás
helyzetérõl is. Amint azt lapunknak elmondta, az egyesület vezetése a
szakosztállyal egyeztetve olyan elhatározásra jutott, hogy nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni – a labdarúgáshoz hasonlóan – a bábolnai fiatalok kézilabda képzésére. Erre kialakítottak egy lépcsõzetes nevelési rendszert, melynek alapjai általános iskola alsó tagozatán kezdõdnek a szivacskézilabdával, ahol évek óta Kántor Katalin tanítónõ foglalkozik az apróságokkal. A következõ lépcsõfok a
Csongrádi Péter testnevelõ által irányított felsõs kézilabda, mely szorosan együttmûködik az elõtte lévõ
szinttel. Itt korábban egy ûr volt, most
azonban aki tehetséges a szivacskéziseknél, hamarosan feljebb léphet
a következõ oktatási szintre. Aki viszont már kitûnik a felsõs kézisek közül, edzõje ajánlhatja a sportegyesület szakosztályának utánpótlás csapatába. 2015 év elejétõl ennél az
együttesnél edzõváltás történt,
ugyanis Vasné Hun Judit helyét Csuka Benjámin vette át, aki már el is
kezdte a lányokkal a tréningeket. Róluk részletesebben következõ lapszámunkban olvashatnak.
Hantos

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
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