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I RÁNY

A TERMELÕI PIAC !

A kert és a konyha legjavát kínálta és ígéri a jövõben is
a bábolnai termelõi piac, mely május 9-én nyílt meg a Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében. A kistermelõk portékái helyben is keresettek. Így került a standokra méz, házi szörp és lekvár, friss gyümölcs és zöldség, aszalt
ínyencség, háztáji tejtermék, így például kézmûves sajtok
sokasága. Sorok álltak a virágárusnál is, ahol a palánták
és virágzó kerti és balkonnövények iránt volt a legnagyobb a kereslet. Az élelmiszereken túl egyéb kézmûves
dísztárgyakat is lehetett vásárolni. A nyitáskor Konrád
Istvánné, a Magyar Piacszövetkezet elnöke is megjelent,
aki arra ösztönözte a vásárlókat, hogy részesítsék elõnyben a termelõk portékáit a gyártósori termékekkel szemben.
Június 13-án 8 órától ismét piachangulat uralkodik majd
a városközpontban, ekkorra mangalica termékekkel, magolajokkal, utca-könyvtárral a gyerekeknek pedig, ismét
mûsorral is kedveskednek.
A szervezõk a piacnyitás alkalmával kiegészítõ programokról is gondoskodtak. A téren emelkedõ sátorban felnõttek részére egészségügyi szakemberek végeztek
gyors szûrést a Bábolnai Hölgyek Egyletének egészség
szekciója szervezésében. Igény szerint ki-ki megmérethet-

G YERMEK -

ÉS CSALÁDBARÁT MINDIG A MAJÁLIS

Idén is sportos hangulatban telt a majális. Czefernek
Dorka, Mátyás Kata és Panák Zsófia vezetésével irányított zenés bemelegítõvel indult a nap a BSE sportpályáján május elsején. Szilágyi Ágnes fõszervezõ elmondta: a majális több évtizedes múltra tekint vissza
Bábolnán. A rendezvényt a bábolnai családok szórakoztatására szervezik meg évrõl évre úgy, hogy a programok közt minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot.
Szilágyi Ágnes fõszervezõ örömmel újságolta: két bábolnai óvodás csapatot sikerült a pályára szólítaniuk, akik
a gyõrszentiváni és dunaszegi ellenfeleikkel rúgták együtt
a labdát.
Volt hetes rúgó és buborékfújó verseny, melynek szurkolótábora is akadt. A sportos hangulatú napon ismét volt
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te vérnyomását, koleszterin és vércukor szintjét, természetgyógyász végzett általános állapotfelmérést, belgyógyász szakorvos pedig a mérések tükrében életviteli tanácsokkal szolgált. A Bábolnai Hölgyek Egylete június 6-án
nagyszabású egészségnapot szervez, ahol ingyenes tanácsadás, konzultáció, kezelés, termékbemutató várja az
érdeklõdõket.
(Cikkünk a 4. oldalon)

vízibombacsata is. A majális a nagyobb gyerkõcöknek is
tartogatott kikapcsolódási lehetõséget. A Bábolna SE
edzõpályáján az U9-es korosztályú gyermekek rúgták a
labdát. A nap során legfõképpen a lányoknak kedveztek a
csillámtetoválással, volt légvár, óriáscsúszda, vattacukor
és kötélhúzás is, idézve a régi majálisok hangulatát.
Ahogy a korábbi esztendõkben idén is fellépett a Tiamo
Modern Tánccsoport, bemutatót tartott a Tora Dojo Klub
és a szülõket is pályára szólították egy labdarúgó mérkõzés erejéig. A megfáradt felnõtt majálisozók Bábolna elsõ
kézmûves sörével olthatták szomjukat.
A szomjoltón túl természetesen délidõt követõen ebéd
várta a játékban résztvevõket. Szilágyi Ágnes fõszervezõ
örömmel összegezte: a majális idén is sokakat csábított a
sportpályára.
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Ö NKORMÁNYZATI
Május 28-án tartotta a bábolnai képviselõ-testület soros ülését. A kiadott napirendi pontok közé egyebek napirendi pontot is felvettek, majd határozatképesen láttak
hozzá a munkához.
Az ülés kezdetén köszöntek el Hérics Józsefné védõnõtõl, aki nyugdíjba vonulása okán búcsúzott. A védõnõ negyven éves pályafutása során bábolnai kisgyermekes családok sokaságát segítette gyermekápolási, gyermeknevelési
és gondozási tanáccsal, összetett és áldozatos munkáját
pezsgõs koccintás közepette virággal és oklevéllel köszönték meg a bábolnai önkormányzat tagjai. Munkakörét
Zsömbölygei Erzsébet veszi át június elsejétõl.
A folytatásban a két ülés közt történt fontosabb események, lejárt idejû határozatok tárgyalása került elõtérbe, valamint a bizottságok korábbi döntéseit, beszámolóit, határozatait is taglalták. Ezek közül részletesebb említést érdemel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által tárgyalt Kõrisfa utca közvilágításának megoldása. Ez a volt
Hetesmajor területén kialakított utca, melynek közvilágítását napelemes szigetüzemû rendszerrel oldaná meg a testület, mely a kivitelezésre ajánlatokat vár. A polgármesteri
hivatal melletti játszótéren árnyékolással ellátott felületeket
alakítana ki az önkormányzat, melyeket a járdák fölé terveznek. Fontosabb bizottsági határozat alapján érdemel említést az Akácfa utca és a Csikótelepi út közötti útszakasz bitumenezése is, ahol gyalogos, kerékpáros és autós közlekedésre is alkalmas megvalósításról döntött a testület annak érdekében, hogy az összekötõ utakat biztonsággal
használhassák a helyiek.
A folytatásban a város pénzügyét érintõ technikai átvezetésekkel, költségvetési rendelet módosításával foglalkoztak
a képviselõk. A rendelet májusi elsõ módosításával Bábolna város költségvetési fõösszege 912 millió 191 ezer forintra változott.
Hosszú folyamat lezárását jelentette a következõ napirendi pontban tárgyalt a Bábolnai Helyi Építési Szabályzat módosítása, ami cégek és magánszemélyek kérésére történt
meg. A folyamat még tavaly indult el, a jóváhagyott önkormányzati rendelet a szakigazgatási szervek, az állami fõépítész jóváhagyása után léphet hatályba. A Helyi Építési Szabályzat fontos dokumentum, hiszen alapja a tervezett városi fejlesztéseknek, beruházásoknak is. A helyiek, gazdálkodó szervek és civil szervezetek a szabályzatról a város honlapján és a hivatal hirdetõtábláján tájékozódhatnak. Már korábban is elhangzott az üléseken, hogy a szabályzat részben nem, csak teljes egészében változtatható 2016. január
1-jétõl, mely ügymenet a régebbinél sokkal költségesebb
eljárást jelent.
A közbiztonság helyzetének taglalását dr. Bolehradszky
Szilveszter rendõr alezredes, komáromi rendõrkapitány
szóban is megtette, aki a város helyzetét megfelelõnek értékelte. Köszönhetõ ez a bûnmegelõzésben aktív szerepet
vállaló Bábolnai Polgárõr Egyesület társadalmi vállalásának
is. Az ülés következõ napirendi pontjában a polgárõrség
beszámolóját is elfogadta a testület, munkájukat köszönettel is illette.
A következõkben a Bábolnai Közhasznú Közalapítvány
tavalyi évi közhasznúsági és mérlegeredmény kimutatást
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taglaló beszámolóját részletezték, mely napirendi pont kapcsán elhangzott: a közalapítvány egyre kevesebb bevétellel
rendelkezik, mely azt eredményezi (a csökkenõ mértékû,
éves banki kamatoknak köszönhetõen), hogy ösztöndíjkifizetések és a nyugdíjasokat segítõ támogatásaik is csekélyebbek lesznek. Az ez évi ösztöndíjak és nyugdíjasokat támogató pályázatok beadási határideje szeptember 30.
Az ülés további menetében beszámolók következtek: a
2014. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl Bacsárdi József
aljegyzõ, az Alapszolgáltatási Központ tavalyi munkájáról
pedig Berkesné Szûcs Ágnes informálta a grémiumot.
Jelentõs vesztesége van a 2014-es évre nézve a Bábolnai
Szolgáltató Kft.-nek, hangzott el a következõ napirendi pont
tárgyalásakor. Jogszabályi elõírás alapján váltottak szót a
képviselõk a társaság mérlegérõl. A víziközmû törvény szerint a víz és szennyvíz szolgáltatást ugyanis tavaly át kellett
adnia az ÉDV Zrt.-nek, ennek okán vált a mérleg veszteségessé.
Már a szeptemberi Kukoricafesztivál szervezési feladatai
is a küszöbön állnak. A testület az étkeztetésre vonatkozó
pályázatot is elbírálta, mely szerint az egyedüli pályázó
Vesz Kft. nyerte el a fesztiváli étkeztetés lehetõségét.
A következõkben a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
csoportlétszám túllépésének kérdése került elõ. A testület
két csoportban engedélyezte a 25 fõs létszám túllépését. A
testület egy mini csoport beindítását is latolgatta, de végül
a csekély gyermeklétszám miatt ezt egyhangúlag elvetette.
Foglalkozott a testület a törvényességi jelzéssel a kutyafuttató kapcsán. A kormányhivatal által is taglalt témában az
a döntés született, hogy az önkormányzat ingyenesen nem
engedélyezheti a használatot, így jelképes árat (ötszáz forintban) kiszabva adja bérbe a kutyaoktatással foglalkozó
egyesületnek a létesítményét. A bérlettel járó kutyaoktatás
idején a lakosok ebeiket a Mezõ utcai területen kijelölt terepen okíthatják.
Háromból két érvényes pályázat érkezett az egészségügyi központ fûtéskorszerûsítésére kiírt munkálatokra. A
közbeszerzési kiírás és eljárás így eredményes volt, a képviselõ-testület a debreceni Légtechnika 2000 Bt. ajánlatát
fogadta el 21 millió 871 ezer + ÁFA összegben. A korszerûsítés már júniusban elkezdõdhet úgy, hogy az nem érinti és
zavarja majd az egészségügyi szolgáltatások menetét.
Közterület használati kérelmet is tárgyaltak, taglalták
Szathmáry Ákos fogszakorvos feladatátvállalásának kérdését is, valamint pályázati önrésszel is foglalkoztak az óvoda
belügyminisztériumi pályázata okán. A Bábolnai Sportegyesület is élne a TAO pályázat lehetõségeivel, ehhez szükség
van a sportpálya gázcsatlakozásának kiépítésére, értelemszerûen így ezt is tárgyalta a testület.
A következõkben június 25-én 17 órától, a munkaterv
szerint ül ismét tárgyalóasztalhoz a grémium. A döntéshozók ekkor az oktatási intézmények és a városi sportegyesület beszámolóit hallgatják és vitatják meg.
Keressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal
www.btv.hu

3

2015. június

MEGÍROM...

(illik, vagy nem illik)
Május 9-én örömmel emlékezett a világ: az európai hadszíntéren a fasizmus legyõzésére, Németország kapitulációjára, végsõ soron a II világháború befejezésére.
Május 9-én ünnepelt városkánk is: hosszú-hosszú kitartó
és fáradtságos szervezés eredményeként megnyílt a Bábolnai Piac! Miután a dolgos, szorgos szervezõk egyikét illetõen nálam a hitvesi viszony esete forog fenn, kérdéses lehet
az olvasókban a híradás objektivitása. De, azért mertem
mégis leírni az alábbi sorokat, mivel a megyei napilapban a
Facebookon és általában a szóbeszédben már aznap/másnap képek, cikkek, vélemények jelentek meg számolatlanul, és ezek kicsengése mind-mind pozitív volt, valamennyi
üdvözölte a piacnyitást! Így nem érhet elfogultsági vád, fõleg, hogy megpróbálom a valósághoz hûen leírni a történteket. Az biztos, hogy hetekkel megelõzõen tucatnál is több
alkalommal találkoztak egymással a „piac-csoport” –
amúgy civil – tagjai (engedtessék meg nekem név szerinti
felsorolásuk is: Poprády Ildikó; Katona Lászlóné; Polyákné
Peresztegi Zsuzsanna, Szabóné Kozári Éva; Pankovics Viktória). Ezeken a találkozásokon, illetve az állandó online
kapcsolatot kihasználva pro- és kontra alakították ki az
ütemtervet, a meghívandó kiállítókat / árusokat, valószínûsítették a város háziasszonyainak elvárásait a lakóhely áru kínálatának bõvítésére. Komoly hírverés is megelõzte a nyitást, hiszen a város hirdetõtábláin, a Fórumban, a BTV képernyõjén túl a környezõ szomszédságban (Kisbér, Ászár,
Nagyigmánd, Bana, Tárkány, Nagyszentjános, Gönyü) is
plakátok adták tudtára a lakosságnak a lehetõséget. A nagy
nap gyönyörû idõvel köszöntött a kora reggel már sürgõforgó szervezõkre: az Önkormányzat költségére (és munkatársainak tevékeny segítségével) a kialakított elárusító
helyek kijelölése, feldíszítése, az Egészségügyi Sátor berendezése, az érkezõ árusok eligazítása mindenkit izgalommal töltött el. A 8 órai (spontán) nyitás után megindult a vásárlók / érdeklõdõk áradata: nagy sikere volt az eü. szûrésnek, az igazán ízes magyarsággal elmondott mesének, a
standokon kiállított használati / esztétikai / élvezeti /
élelmiszer jellegû termékek adás-vételének. Közben a Magyar Piac Szövetkezet elnöke rövid beszédben méltatta a
kezdeményezést és kívánt a jövõt illetõen sikereket! A forgatag egészen délig eltartott, szerencsére nem érdektelenség, hanem jobbára áru kifogyás okozta a zárást! Megjegyzendõ, hogy a további siker zálogaként valamennyi árus jelezte részvételi szándékát a késõbbi piacnapokon.
Nekünk, Bábolnai Polgároknak az marad a feladatunk,
hogy esélyt adjunk ennek a hasznos kezdeményezésnek:
ha és amennyiben kitartóak, érdeklõdõk, segítõkészek,
szerények, (olykor)elnézõek leszünk, mi több! a sajátunknak tekintjük a piacunkat, akkor idõvel elérhetjük, hogy
nem lesz gond a jövõben a vasárnapi ebéd – magához a
termelõhöz köthetõ és friss és egészséges és magyar –
hozzávalóinak / alkotórészeinek a beszerzése!
Katona László
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TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT

Az országos szemétgyûjtési akciókhoz kapcsolódva településünk önkormányzata hosszú évek óta, elsõsorban a
Föld napja programsorozat keretében aktivizálta a lakosságot, a helyben mûködõ gazdasági társaságokat Bábolna
közterületeinek hulladékmentesítésére. Idén a TeSzedd!
mozgalom felhívására reagálva bíztatta a helyieket a város
megtisztítására.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár
ötödik alkalommal valósult meg. A szemétgyûjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítottak” a
TeSzedd! önkéntesei. A szervezõk célja elsõsorban az volt,
hogy közösen megtisztítsuk szûkebb-tágabb környezetünket. Azt is szeretnék, ha minél több ember kifejezésre juttatná a benne rejlõ igényt a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs
mit összeszedni. Emellett célként szerepelt az is, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére. A TeSzedd!
idén is szerepelt nemzetközi porondon: Magyarország
2014-ben csatlakozott az akcióval a összeurópai kezdeményezéshez, amelynek keretében idén egyszerre szedték
a szemetet egy hétvégén Európa polgárai.
Idén a mozgalomban azok vehettek részt, akik interneten
regisztráltak. A tavaszi nagytakarításban magánszemélyek,
cégek, önkormányzatok is munkálkodhattak. Bábolnán
mintegy 400 fõ érezte úgy, hogy néhány órát a település
megtisztításáért dolgozzon. Május 15-én pénteken a telepü-

lésgazda koordinálásával indultak útra zsákokkal, sárga
mellényben a szemétszedõk. A közmunkások a településre
bevezetõ utak megtisztításán dolgoztak, de õk nap mint
nap végzik ezt a tevékenységet, ennek köszönhetõen kevés eldobott hulladékkal találkozhatunk köztereinken.
Egyetlen bábolnai cégként az IKR regisztrált az akcióba.
Mintegy 40 fõvel vették be magukat a Nagyigmánd felé vezetõ út árkaiba, hogy egészen az ipari parkig megtisztítsák
az út szélét. A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói településünk régi belterületi részét, az úgynevezett
16-ost takarították. Bejárták a Csikótelepi út és az Ácsi út
közti utcákat. Ezen a területen gondos emberek laknak, az
utcák, az út menti árkok lényegesen kevesebb szemetet
tartalmaztak, mint más területeken. A lovasiskola diákjai is
kivették részüket a munkából. Õk az új kollégiumból indultak, elhaladtak a lovaspálya mellett, végig a Rákóczi úton a
régi kollégium mellett, egészen településünk határáig szedték zsákokba a hulladékot. A Városi Könyvtár, Mûvelõdésiés Sportközpont munkatársaival a Mészáros út labdarúgópálya melletti részén találkoztunk. Számukra is akadt bõven
tennivaló, jó néhány zsák megtelt szeméttel a Kisfaludy lakóteleptõl az IKR központig. Legnagyobb tömegben az általános iskolások vették ki részüket az akcióból. Az alsó tagozatosok délelõtt 10 óra körül vették birtokba iskolájuk udvarát, közvetlen környezetét.
A kisdiákok nagy élvezettel vetették bele magukat a munkába, megtisztították a sportcsarnok környékét, a játszótér
körüli területet, a régi iskola felújított épületének oldalát és
kereskedõ udvar mögötti parkolót is. A felsõsök fél 12 tájban indultak hosszabb gyalogtúrára. Céljuk a banai úti lakóterület volt, ahol alaposan átfésülték a Mezõ Imre utcától
a temetõig lévõ utcákat, sõt, az új temetõ környékét is megtisztították a hulladéktól. A visszafelé úton levezetésképpen
a kerékpárút hulladékmentesítésérõl is gondoskodtak.
Nyugdíjasaink és óvodásaink is kivették részüket az akcióból, mindannyian környezetükben tettek rendet. A nap során mintegy 400 zsák hulladékot gyûjtött a közel 400 bábolnai résztvevõ, ami zsákonként 5 kg-mal számolva 2 tonna
szemetet jelent, melyet a gyõri hulladékgazdálkodási társaság szállított el.

A VÁROS TISZTASÁGA KÖZÖS ÉRDEK
Sajnálatos módon az utóbbi idõben elszaporodtak azon
esetek, amikor köztéri hulladékgyûjtõ és a szelektív hulladékgyûjtõ edényekben (vagy azok mellé) háztartási hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésére került sor. Ez a helytelen gyakorlat nagy gondot okoz az Önkormányzat dolgozói számára, ugyanis a szemetet szét kell válogatni, máshol
kell elhelyezni, nem beszélve arról, hogy a nem odavaló
szeméttel megtöltött hulladékgyûjtõ edényeket rendeltetésszerûen használni nem lehet. Az Önkormányzat igyekszik a
települést szépen, gondozottan karban tartani, azonban a
nem megfelelõen elhelyezett hulladék látványa képes teljesen lerombolni az ez irányú munkát.

www.btv.hu

Kérjük a lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket és a köztéri kukákat rendeltetésszerûen használják,
ezzel költségtõl megkímélve az Önkormányzatot és elõsegítve az élhetõ, szép településkép megvalósítását.
Az Önkormányzat megfontolja, hogy a hulladékgyûjtõ
szigetek szabályszerû használatának biztosítására térfigyelõ kamerákat fog elhelyezni a hulladékgyûjtõ szigeteknél.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem rendeltetésszerû hulladék elhelyezés 50.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

www.btv.hu
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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,
MÛVELÕDÉSI- ÉS SPORTKÖZPONT
(2943 Bábolna, Béke u. 1.)

IGAZGATÓI ÁLLÁSA BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATOT ÍR KI.
A pályázatok benyújtási határideje 2015. augusztus 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.

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT
– hétfõ 11:00: vasárnapi szentmise, illetve istentisztelet
– kedd 18:00: szerkesztett adás
(ismétlések naponta 11 és 18 órától)

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN
WWW.BTV.HU
– adásaink menüpontban bármelyik mûsorszámunkat
megtekintheti akár hónapokra visszamenõen
– képújság menüpontban csatornánkon futó képújságunk
tartalmát – hirdetések, közérdekû, óvoda és iskola,
egészségügy, sport és televíziónk hírei
– nézheti idõkorlátozás nélkül
– bábolnai újság menüpontban a Bábolnai Fórum címû
havonta megjelenõ önkormányzati lap számait olvashatja
– képtár menüpontban bábolnai eseményekrõl láthat
képeket
– élõ adás menüpontban élõben tekintheti meg
csatornánkon éppen futó adásunkat
– idõjárás menüpontban településünk aktuális és várható
idõjárásáról tájékozódhat
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BÁBOLNAI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

Bábolna, Zrínyi u. 15.
Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:
hétfõ:
8-15 óráig
kedd:
13-15 óráig
szerda:
8-15 óráig
csütörtök:
13-15 óráig
péntek:
8-12 óráig
(ebédidõ: 12:30-13 óráig)

DÍJTALAN
PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS
a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központban
csütörtökönként 17-19 óráig.
A szolgáltatás
igénybevételéhez elõzetes
bejelentkezés szükséges,
melyet megtehet
személyesen
Bábolna, Zrínyi u. 15.
vagy telefonon
34/368-467.

IDÕSEK KLUBJA
Bábolna, Arany János u. 4.
Tel.: 368-587
Nyitva munkanapokon
6:30-14:30 óráig

BÁBOLNAI
POLGÁRÕR
EGYESÜLET
Bábolna, Zrínyi utca 15.,
tel.: 30/621-2011,
Sáhó András elnök.
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KÉTSZÁZAN FÚJTÁK A ZENE-BARÁTSÁG DALLAMAIT
Két tatabányai, egy oroszlányi és egy németországi
formáció is muzsikált a Ritmus Koncert Fúvószenekar
május 16-án megtartott fúvószenekari találkozóján az
ácsi sportcsarnokban. A fúvósegyüttesek megyei találkozójának immár tizenhat éves hagyománya van, mondta el Bánfi Csaba zenekarvezetõ, aki úgy fogalmazott: a
tizenhat esztendõvel ezelõtt elindított törekvés máig ható, fontos esemény a Ritmus Koncert Fúvószenekar életében. A Bábolnai mûvészeti iskola bábáskodása alatt
született rendezvény azt a célt szolgálja, hogy minden
évben teret kapjon az együttes, hogy az általuk meginvitált formációkkal együtt muzsikálhassanak. A helyszín
minden esztendõben más, idén a házigazda zenekar jubileuma okán tartották Ácson a találkozót.
A találkozó résztvevõit Ács alpolgármestere: Csuka László köszöntötte, majd kezdetét vette a kora délutánba nyúló
produkciók sora.
A megyei fúvószenekarok találkozóján közel kétszázan
fújták a klasszikus és a könnyedebb stílusú fúvószenekari
darabokat, az együttesek közös mûsorszámban is vegyültek, a zene-barátság jegyében.
Bánfi Csaba, a Ritmus Koncert Fúvószenekar vezetõje
úgy tartja: a fúvós muzsika sosem megy ki a divatból: mindig akad közönsége, bár igazi nagy lendületre a második
világháborúban kapott a mûfaj.

A mai, modernebb hangzásra éhes közönséget a klasszikus mûfajú darabokon túl már könnyedebb dallamokkal,
gyakran ismert filmzenékkel is szórakoztatják a fúvós együttesek. Ez a fajta alkalmazkodás az ácsi-bábolnai zenekartól
sem áll távol.
A május 16-ai találkozó házigazdái, a Ritmus Koncert Fúvószenekar tagjai egy külföldi fellépés lehetõségét is latolgatják. Bár sokan közülük az ácsi, illetve a bábolnai kihelyezett szakkal mûködõ mûvészeti iskola aktív tanulói, így a
tanév vége felé Bánfi Csaba mûvészeti vezetõ elmondása
szerint a nyári szusszanás is indokolt számukra.

SZÍNHÁZ A SZABADIDÕKÖZPONTBAN

Május 17-én újabb színházi élménynyel gazdagodhattak azok a helyi lakosok, akik ellátogattak a Magyarock
Dalszínház elõadására a Szabadidõközpontba. A komáromi társulat Móricz Zsigmond klasszikusával, a Légy
jó mindhalálig címû ifjúsági regény
alapján készült, két felvonásos musical
elõadással örvendeztette meg közönségét. Az amatõr, bár annál lelkesebb
és profi módon bemutatkozó komáromi társulat elõadásai során országosan elismert, népszerû elõadómûvészekkel, színészekkel és énekesekkel
dolgozik együtt.
A Légy jó mindhalálig címû darabban látható gyermekszereplõket válogatás útján verbuválta a csapat. Az
elõadás díszlete is úgy készült, hogy
mobil legyen tájelõadások alkalmával
is.
A bábolnai elõadás sok érdeklõdõt
vonzott, a jegyeket ingyenesen igényelhették a lakosok a helyi önkormányzat támogatásával.

CÍMLAPFOTÓ PÁLYÁZAT

A Bábolnai Fórum szerkesztõsége pályázatot hirdet 2016. évi lapszámainak borítóihoz fotók elkészítésére. A
képek témája lehet természet-, épület-, köztérfotó, lényeg, hogy Bábolnához kapcsolódó legyen. Legalább 10
megapixeles, 300-as felbontású fotókat várunk téli, tavaszi, nyári és õszi hangulati hatásokkal a btv@babolna.hu e-mail címre. A nyertesek fotói újságunk címlapját díszítik majd januártól decemberig, emellett
fényképezéssel kapcsolatos tárgyjutalomban is részesülnek.
www.btv.hu
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HATÁRON TÚLI BARÁTSÁG
Hosszú évek óta tartó szoros baráti viszony fûzi egymáshoz testvértelepülésünk, Hidaskürt nyugdíjasait, és a bábolnai Idõsek Klubjának
tagjait. Évente egyszer találkoznak
személyesen, de sokan leveleznek,
rendszeresen tartják egymással a
kapcsolatot. Ezúttal hidaskürti nyugdíjasok népes csoportja érkezett Bábolnára, hogy egy kellemes napot
tölthessenek együtt.
Testvértelepülésünk
nyugdíjasai
csütörtök reggel 8 órakor érkeztek a
Szabadidõközponthoz, ahol dr. Horváth Klára polgármester és Berkesné
Szûcs Ágnes intézményvezetõ köszöntötte a vendégeket. Köztük volt
Hidaskürt tavaly novemberben megválasztott új polgármestere, ifjabb Rózsár
Tibor is.
Felvidéki testvértelepülésünk rendszerváltozás utáni harmadik polgármestere lapunk számára elmondta, új
hivatásába való beilleszkedését nagyban segítette édesapja 22 éves községi vezetésben szerzett rutinja, illetve
korábbi belügyminisztériumi munkássága. Megtiszteltetésnek érzi, hogy eljöhetett nyugdíjasklubjuk tagjaival Bábolnára, akikkel szoros kapcsolatot
tart. Fontosnak tartja az idõsek megbecsülését, rendszeresen beszélget
velük, meghallgatja problémáikat, fontolóra veszi javaslataikat, segít gondjaik megoldásában. A két nyugdíjasklub

kapcsolatát továbbra is támogatja, hiszen az egyszerû barátságon kívül már
szoros családi kötelékek alakultak ki.
Örömteli találkozásoknak lehettünk
szemtanúi, hiszen évtizedek alatt szoros barátságok, családi kötõdések
szövõdtek a bábolnai és a hidaskürti
idõsek között, akik évente egy alkalommal jönnek össze, hogy jól kibeszélgessék magukat. A Szabadidõközpont megtelt helyi és testvértelepülési
nyugdíjasokkal, akikhez szívélyes szavakat intézett mindkét település polgármestere. Rövid beszélgetés és reggeli után a hagyományokhoz híven kirándulni indult a népes baráti társaság.
Két autóbusszal Pápára utaztak, ahol

programjuk elsõ állomásaként az
Eszterházy kastélyba látogattak. Kitûnõ, élményekben gazdag idegenvezetés során megismerkedhettek történelmünk egyik legjelentõsebb fõúri családjának tagjaival, életével. A kastély
megtekintése közben betekintést nyerhettek a valaha ott élõk mindennapjaiba is. Az idõjárás sajnos nem kedvezett a kirándulóknak, szakadó esõben
indultak Pápa történelmi belvárosába
sétálni. A nap során a két település
nyugdíjasai ellátogattak még egy kékfestõ múzeumba, végül hazafelé egy
csárdába betérvén közösen elköltött
vacsora után harmonika muzsikára
mulattak.

ANYÁK NAPI MÛSOR AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
Városunk óvodásai anyák napja
alkalmából a hagyományhoz híven
ismét kedves mûsorral örvendeztették meg az Idõsek Klubjának tagjait.
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ verses köszöntõjét követõen
a zöld csoport apróságai énekeltek,
szavaltak és mondókáztak. ,,Zúgja
az erdõ, susogja a szellõ, üzenik az
ágak-lombok, légy Te mindig nagyon
boldog, Édesanyám’’ – hangzott a
dal, mellyel könnyes mosolyt csaltak a szépkorúak arcára.
A mûsor után a kicsik természetesen egy-egy szál virággal is felköszöntötték a nagymamákat.

8

www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

2015. június

MADARAK, FÁK NAPJA AZ ARBORÉTUMBAN
„ ...évente egy nap szenteltessék
a madarak és a fák védelmében”

Hermann Ottó

A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különbözõ
megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét
kialakítsa, elmélyítse. Idõpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e.
E hagyomány immáron több mint száz éves, itt nálunk a
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde berkein belül még csak
gyerekcipõben jár. Az óvodában erre az idõpontra tesszük
a madarakról, fákról szóló tanulmányainkat (projekt). Célunk, hogy alakuljon ki a gyermekekben a madarak és fák
iránti pozitív gondolkodás, különbözõ megfigyelési helyszíneken tapasztalatszerzési lehetõségek biztosításával a gyerekek egyéni ismeretei bõvüljenek.

JÚNIUSI
EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK
KLUBJÁBAN

Június 16.
Szív és érrendszeri
betegségek
Június 23.
Talpmasszázs
Június 30.
Vetélkedõ

Szeressék, becsüljék, védjék az õket körülvevõ és az általuk megismert környezet értékeit, bõvüljön szókincsük és
fejlõdjön kérdéskultúrájuk. Ezáltal reméljük, hogy a gyerekek képesek lesznek életkoruknak megfelelõen a madarak
és fák szeretetére, megóvására, védelmére.
Ennek a projektnek méltó lezárása a szülõkkel együtt
szervezett és lebonyolított kerékpártúra. Ilyenkor kerékpárral, gyalogosan, vagy akár bármiféle guruló alkalmatossággal érkezhettek gyerekek, szülõk az ennek a programnak
helyet adó Arborétumhoz. Itt aztán, mint az elõzõ években
is, különféle állomáspontokon lehetett helyesen, ügyesen
feladatokat teljesíteni, amiért aztán a jutalom sem maradhatott el. Találhattunk olyan állomást, ahol madarakat kellett
felismerni, és róluk tulajdonságokat mondani, találós kérdéseket kitalálni. Lazításképpen célbadobás, gumis-ugróiskola színesítette a délutánt. Ügyességi játék volt még a párkeresõ, ahol a fáról mágnessel kellett összegyûjteni a bogarak, rovarok párját, de volt, ahol a békákat lehetett a vödörbe ugratni. A szülõk is próbára tehették ügyességüket. A
nap végén pogácsával, teával vendégeltük meg fáradhatatlan gyerekeinket, és kellemesen elfáradt szüleiket.
Az idõ kegyes volt hozzánk, így nagyon szép délutánt
tölthettünk el a szabadban gyermekeinkkel, szüleikkel. Köszönet a polgárõröknek a zavartalan közlekedés lebonyolításáért, Martonosi Dánielnek, hogy az Arborétumban a helyet elérhetõvé tette számunkra. Köszönjük a nagyon finom
sajtos pogácsát Antos Zsófiáinak, a Szülõi Szervezet elnökének, az üdítõ teát óvodánk dolgozóinak, és külön köszönet a szülõknek, akik megajándékozták gyermekeiket ezzel
a vidám, örömteli délutánnal.
Homoki Judit

LEBILINCSELÕ ELÕADÁS AZ OVIBAN

Izgalommal várták Pintér Tibor
rendõr zászlós, körzeti megbízottat a
Százszorszép Óvodában, hogy az
Ovizsaru elnevezésû visszatérõ program keretein belül
megismertesse a
rendõri hivatás feladatait, céljait a
gyermekekkel.
A program lényege, hogy a nagycsoportos korú ovisokat a biztonságra nevelje. Az ismeretterjesztõ elõadáson az
apróságok a közlekedésbiztonságról és az idegen személyekkel való helyes viselkedésrõl is információkat szerezhettek.
A kicsik játékos formában ismerkedtek a rend õrzõinek munkaeszközeivel, hatalmas örömmel vették kézbe például a rádiót, illetve a bilincset. A rossz idõjárás miatt a rendõrautót nem tudták megtekinteni, ám késõbb ezt is pótolták.
Pintér Tibor elmondta, hogy a program az általános iskolában is jelen van,
ahol az Iskola rendõr elõadássorozat keretein belül további tájékoztatást adnak
a nagyobb gyermekeknek is.
(A rendezvényrõl szóló cikk májusi lapzártánk után érkezett.)
www.btv.hu
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SZALAGOT KAPTAK A VÉGZÕS LOVASISKOLÁSOK
Ünnepélyes külsõségek között, nagyszabású, látványos ceremóniával a díjugrató pályán kezdõdött a
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollégium
ballagása, majd a hagyományokat követve a városban
is végigvonultak a ballagók április 30-án. Az osztályfõnökök beszédeikben komoly útravalókkal búcsúztak diákjaiktól, megható pillanatokat okozva.
A lovasiskola végzõsei a lovaspályán tudásuk legjavát
nyújtva mutatták be az elmúlt évek kemény munkájának
eredményét. Az elegáns lovagló ruhába öltözött csaknem
ötven végzõs diákot Körmendi Csaba igazgató köszöntötte,
majd beszédében felidézte az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatait, emlékeit. Azt az utat, amely végén a ballagás, illetve a szakmaszerzés „áll”.
Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. igazgatója arra hívta fel a figyelmet beszédében, hogy soha ne fe-

ledjék, honnan indultak, és legyenek büszkék – bárhova is
sodorja õket az élet – arra, hogy Bábolnán sajátították el a
szakma alapjait, tanultak munkafegyelmet, gondosságot.
A köszöntõk után a diákok megmutatták, hogy mit is tanultak az elmúlt négy évben. Volt ménfelvezetés, fogathajtás, karusszel majd mindkét végzõs osztály nyeregbe szállt
és úgy tettek egy kört a városban. Végül a Hõsi kapun át érkeztek meg a Ménesudvarba. A látványos bemutató híven
kifejezte a százados tradíciókat, a négylábúak iránt érzett
megbecsülést, no és a végzõs diákok felhõtlen boldogságát is.
A lóháton zajló ballagás záró momentuma a felnõtt korba
lépést szimbolizáló szalag átadása volt, mely pillanatokban
a ballagókat nagy valószínûséggel biztosan nem (az akkor
még) küszöbön álló záróvizsgák, hanem az együtt töltött
esztendõk élményei és az elválás gondolata foglalkoztatott.

TOVÁBBTANULÁS
2014/2015.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy
a Bábolnai Általános Iskola

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉT
2015. június 13-án (szombaton)
10 órakor,

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT
2015. június 19-én (pénteken)
17 órakor

tartja az iskola sportpályáján
(Rossz idõ esetén a sportcsarnokban tartjuk
mindkét rendezvényt).
Szeretettel várjuk a szülõket,
hozzátartozókat és minden kedves vendéget!
10
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Április végén minden diákunk kézbe vehette azt az értesítést, amelybõl megtudta, hogy melyik középiskolába
nyert felvételt. Ebben a tanévben 28 fõ végzõs diáknak
kellett középiskolát választania. Januárban a gimnáziumba és szakközépiskolákba jelentkezõk írásbeli felvételi vizsgát tettek, majd ezt követték a szóbeli meghallgatások. Az így megszerzett pontokhoz adták hozzá a tanulmányi eredményük alapján számított pontokat, és ez
után alakult ki a felvételi sorrend. A szakiskolákba jelentkezõk esetében az érdemjegyeik alapján dõlt el, hogy
melyik intézménybe nyerhetnek felvételt. Kilenc diákunk
gimnáziumban, tizenkettõ szakközépiskolában, hét fõ
szakiskolában folytatja tanulmányait. Komárom-Esztergom megyében hatan – egy fõ gimnáziumban, öten
szakiskolában –, Gyõrben nyolcan gimnáziumban, tizenegyen szakközépiskolában, két tanuló szakiskolában, egy fõ Fejér megyében tanul majd tovább szeptembertõl. Végzõseink többsége az elsõ helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt.
Gratulálunk, és sok sikert, szép eredményeket kívánunk végzõs diákjainknak.
Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs
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GYERMEKEK ÜNNEPE AZ INTÉZMÉNYEKBEN

AZ ERDÕVEL BARÁTKOZTAK

Martonosi Dániel az erdõk világába kalauzolta a Bábolnai
Általános Iskola alsós évfolyamait, így vette kezdetét számukra a várva várt gyermeknap május 29-én. Martonosi Dániel erdész a mûvészeti teremben megtartott vetítettképes
elõadásában a magyarországi erdõk állatvilágával foglalkozott, a terjedelmes témát az állatfajok köré csoportosítva
boncolgatta. Az erdész már nem elõször szólította meg a
diákságot, az elõadásban foglalt ismeretanyag a tananyag
kiegészítésül is szolgált, de legfõképpen erdeink értékeire
és védelmük fontosságára igyekezett rávilágítani. Talán sokakban ébresztett vágyat arra is, hogy a küszöbön álló nyári szünetben a magyarországi erdõk valamelyikébe látogasson a családdal. A képzeletbeli erdei túrát követõen színes
programoknak nézhettek elébe az alsósok, miután a pedagógusok ezen a napon valóban szívvel-lélekkel igyekeztek
a tanítványok kedvében járni. A gyerekek ezen a vidám napon észrevétlenül, elvárások, számonkérés és osztályozás
nélkül tanulhattak, mert a rájuk váró játékos feladatokban
ugyan nélkülözhetetlen volt a természeti jelenségek ismerete, de legfõképpen a játékra helyezték a hangsúlyt. A taní-

fabatkákért zajlott, ami már az egységes színû ruházat viseléséért is járt. A sportcsarnokban megtartott játékos ügyességi vetélkedõben, a hét állomásos próbatételben az öszszefogás képességére, az ügyességre, a bátorságra és a
kreativitásra is szükség volt. A gondosan összeállított szellemi feladatok közt olyanok is voltak, amelyek a pedagógusok gyermekkorát idézték.
A hét csapatnak szóló hétpróbát követõen floorballmérkõzésben küzdöttek a tanárok és a diákok, melyben
a felnõtt csapat egy gól elõnnyel diadalmaskodott annak ellenére, hogy sokan közülük ekkor fogtak elõször ütõt a kezükbe. A délelõtt folytatásában egy labdarúgó-bajnokság is
zajlott, akik pedig nem érezték terepüknek a pályát, azok
különbözõ játékokban vehettek részt.
A hatodikosok vehették át a focimeccs nyertes csapatának járó kupát. A gyermeknapi fõdíj pedig a kék csapaté
lett, akik egy hatalmas tortával zárhatták a napot.

GALAMBRÖPTETÉS AZ ÓVODÁBAN

tóknak bõven akadt ötlete arra, hogyan kell vidámságot
szerezni a kicsik körében. Az iskolaudvarra szervezett játékos feladatok közt volt szellemi és mozgásos, ügyességi
megmérettetés. Akadt, akinek az eszperente verselés és a
találós kérdés ment jobban, az ügyeskedõk pedig magabiztos találatokkal hajították a karikát az erdõ világát idézõ
agancsra. Az alsósok íjászkodtak, a lányok csillámtetoválásban díszeleghettek és volt arcfestés is.
A gyermeknap a vidámságról szól, és nem maradhat ki
belõle a mozgás, mely alapvetõ nevelési elv az intézményben. Ennek okán vették birtokba a régi iskola tornatermét
is, az ide tervezett mozgásos feladatokban azonban nem a
versengésé, hanem sokkal inkább a közös játéké volt a fõszerep. A meglepetés idén fagylalt volt.

A nevelési év utolsó állomása a gyermeknap az óvodában, mely ébresztõ tornával és a Portéka Színpad interaktív,
zenés játékával kezdõdött május 30-án. Az óvoda is ünnepi
díszbe öltözött, hiszen népi fajátékokkal is gazdagodott az

CSAPATJÁTÉK FABATKÁKÉRT

A felsõs évfolyamokban tanuló diákságot sem hagyták
programok nélkül a gyermeknap alkalmából. Sõt, az õ kíváncsiságukat már a gyermeknapot megelõzõ tanítási héten felkeltették azzal, hogy a beharangozott játékban résztvevõ csapatokat sorsolás útján állították össze. A csapatok
élére egy-egy nyolcadikos diákot választottak, és valamennyien egy színt is sorsoltak maguknak, így különböztetve meg egymástól a csapatokat.
A kezdeti izgalom már csak a május 29-ei gyermeknapi
játék alkalmával volt hevesebb. A gyermeknapi versengés

udvar. Az óvodai gyermeknap újdonsága a galambröptetés
volt, amit egy édesapa felajánlásának köszönhetett az intézmény. Megrendezték a hagyományos süteménykészítõ
versenyt is, édes és sós kategóriában egyaránt tetemes
mennyiségû finomsággal neveztek be az anyukák. A sütemények mustrájában az íz, a látvány és az alapanyagok
összeállítása is fontos volt. A gyerekeket azonban inkább a
játék foglalkoztatta, melynek igazán széles választéka várta
a kicsiket. A gyermeknap fontos édessége, a fagylalt sem
hiányzott az óvodai rendezvényrõl.
www.btv.hu
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Irodalom

Kedves Olvasó! Júniusi rovatunknak egy történelmi esemény ad aktualitást. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A trianoni békeszerzõdés gazdasági – társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyûlés 2010-ben a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyûlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.”
A nemzeti összetartozás napja a magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményéhez fûzõdik.
Nem elsõsorban azért, mert ennek értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát. Hanem azért, mert az elcsatolt területeken több mint hárommillió magyar is élt. A magánéleti tragédiát – legyen szó családi viszályról vagy egy balesetrõl – minden ember nehezen dolgozza fel. A nemzeti tragédiát egy nemzetnek kell feldolgoznia.
A nemzeti összetartozás emléknapja mégsem gyásznap, még ha szomorú eseményhez is kapcsolódik. Azt hivatott bizonyítani, hogy „a nyelvébõl és kultúrájából erõt merítõ magyarság a történelmi tragédia után is képes a nemzeti megújulásra, az elõtte álló történelmi feladatok megoldására.”
Költõink is így gondolták ezt. Álljon itt néhány vallomás a hazáról, hazaszeretetrõl, ezt bizonyítandó.
Veresné Szkocsek Mária

J UHÁSZ G YULA :
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e
földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer
Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mûveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derût.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsõket és sírokat nekünk,
12 www.btv.hu

T RIANON
Magyar bölcsõket, magyar sírokat,
Dicsõség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tûnt a dicsõség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor!
Õ egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is gyõzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi õskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendõ hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

BABITS MIHÁLY:

HAZÁM!
(részlet)

AZ ORSZÁG, MAPPA SZERINT
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!
S az a róna túl már a nagy-alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!
Szemhatártól-szemhatárig, s újra
merre emléked, a halk selyempók
vonja szálát, szállj a rónán túlra,
s át hol állnak a bolond sorompók:
és akármit ír a kard a rögre,
lankád mellõl el ne bocsásd bérced:
ha hazád volt, az marad örökre;
senkisem bíró, csak ahogy érzed!

AZ IGAZI ORSZÁG
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismer se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,
mert nem holt rög, hanem élõ lélek.
Galamb álom! s rókák rágtak érte;
odu-féltõ kapzsi szenvedélyek.
Az én álmom sohse legyen róka!
Az én tanyám’ magassága védje!
Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.

EPILÓG
Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ür hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.
Soha el nem hagyhatod hazámat;
útjaidat akármerre bolygod,
egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint a kárhozott a poklot;
de halálig, mint ki bûn között él,
várja híven az Éden sugáros
türelme: úgy vár reád a város
és a kis ház, melyben megszülettél.
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FOLYTATÓDÓ ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSOK
Elõzõ havi lapszámunkban már beszámoltunk arról,
hogy Bábolna Város Önkormányzata az idei esztendõben is fontos feladatának érzi a családok támogatását.
Ezért a 2015. évben is ösztönzi a gyermekvállalást, így
az életkezdési támogatás megduplázásával a korábbi
20 ezer forint helyett a támogatás összegét 40 ezer forintra emelték. Ezt egy 5000 forint értékû ajándékcsomaggal egészítettek ki.
Széles-Budai Kincsõ

CSOK A CSALÁDNAK!

A családtámogatási rendszer egyik meghatározó eleme
hamarosan megváltozik, ugyanis a korábbi nevén
,,szocpol’’-ként ismert lakástámogatási rendszert júliustól a
családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) váltja fel.
Ennek alapján a gyerekek számától, a lakás nagyságától
és a lakás energiatakarékosságától függõen 500 ezertõl
3,25 millió forintig terjedõ összegben kaphatnak vissza nem
térítendõ állami támogatást lakásvásárláshoz, bõvítéshez a
szülõk, továbbá azok a házaspárok, akik a következõ négy
évben gyereket kívánnak vállalni. Alapvetõ változás, hogy
most már a még gyermektelen, de legalább egy gyermeket
vállaló és az egygyermekes családoknak is segítséget jelenthet az otthonhoz jutásban a program. Lényeges még,
hogy használt lakásra vagy bõvítésre akár ugyanannyi
CSOK is kérhetõ, mint új lakásra, ami azt jelenti, hogy a
mostani rendszerben már nincs ,,félszocpol’’. Emellett a
rendszer újdonsága az is, hogy a jelenlegi 60 helyett már
akár 40 négyzetméteres lakásra is kérhetõ támogatás.
A kormányzati intézkedések mellett Bábolna Város Önkormányzata 2015-tõl az elsõ lakásukat megvásárlókat 500
ezer forintos kamatmentes kölcsönnel is támogatja. Ugyancsak a letelepedést és a fiatalok önállósodását, a családalapítást segítheti, hogy februártól 20 ezer forintról 40 ezer forintra emelte a város az életkezdési támogatás összegét,
emellett pedig 5 ezer forintos ajándékcsomaggal is kedveskedik az újszülötteknek, illetve szüleiknek.
Bízunk benne, hogy ezek az intézkedések kedvezõen
érinthetik a családalapítás elõtt álló fiatalokat, segíthetik a
letelepedést, megélhetést, a gyereknevelést és a szülés
után a munkaerõpiacra történõ visszatérést is.

Április hónapban településünkön két kisbaba született,
akiket felkeresett dr. Horváth Klára polgármester. Május 18án a délelõtti órákban Széles-Budai Kincsõt látogatta meg,
aki április 3-án született, majd koradélután Windich
Nadinnál tette tiszteletét, õ április 10-én látta meg a napvilágot. Mindkettejüknek – illetve szüleiknek – átadta az önkormányzat ajándékát, majd tájékoztatta õket az életkezdési
támogatás nyújtotta új lehetõségekrõl.
Windich Nadin

GYEREKKUCKÓ
Szeretnél bevásárolni,
de nem tudod kire hagyni a gyereket?
Elintéznivalód van és a gyerkõc nem mehet veled?
Nem tudod, mit tegyél?

Van megoldás!
Keddenként 15:30-tól 16:30-ig
Városi Könyvtár Gyermekkuckójában!
Izgalmas foglalkozásokkal várunk minden csemetét!

Gyertek el Ti is!
A BÁBOLNA VÁROSI KÖNYVTÁR
június 1-jétõl minden szombaton
8 órától 10 óráig nyitva tart.
Hétköznapokon:
hétfõ:
szünnap
kedd:
9-17 óráig
szerda:
14:30-17:30 óráig
csütörtök:
9-17 óráig
péntek:
14-17 óráig
Beiratkozási díj nincs.
Most már a facebookon is elérhetnek minket.
www.btv.hu
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BIZONYÍTVÁNY ZENÉBÕL, TÁNCBÓL ÉS SZÍNJÁTSZÁSBÓL
PROMINENS VENDÉG A ZENEISKOLAI VIZSGÁKON
Május 28-án csütörtökön volt a zeneiskolai záróvizsgák
napja, ekkor a szokásokhoz hûen elõször a mûvészeti iskolából jól ismert tanárok elõtt, ugyanakkor zárt ajtók mögött
kellett számot adni tudásukról a hangszeres növendékeknek, majd a délután során a mûvészeti teremben a szülõk
is meghallgatták a produkciókat. Bánfi Csaba intézményvezetõtõl megtudtuk, hogy ez alkalommal 25 növendék vizsgázott és kap bizonyítványt. A vizsga második részeként
szervezett, hagyományos bemutatkozás színpadi magabiz-

lett, hogy minden táncos technikai tudását is csiszolgatni
kell közben. A tiamosok számára a gálamûsor kiváló fellépési lehetõség, amit a záróvizsga után is folytatnak, hiszen
vannak nyári felkéréseik.

A DRÁMÁSOK A FILMEZÉSBE IS BELEKÓSTOLTAK

tosságot igényelt a gyerekektõl, de a közönség láthatóan
értékelte a felkészülést. A zeneiskolai vizsgákat Béres
Károly, a ceglédi zeneiskola nyugalmazott igazgatója, Cegléd város díszpolgára is megtisztelte jelenlétével. Meghívása és a bábolnai zeneiskolával való jó viszonya még az intézmény alapításához fûzõdik, amikor az alapítványi mûködtetést tanácsaival segítette. Mint elmondta: a bábolnai
zeneiskola növendékeinek bemutatkozásai számára megmutatták, hogy a növendékek és a zenetanárok egyaránt
felkészültek.
Bánfi Csaba intézményvezetõ úgy fogalmazott: a zeneiskola húsz esztendõs fennállása révén az idei vizsgákra kiemelt figyelmet fordítottak.

A MOZGÁSOK TECHNIKAI KIVITELEZÉSE A FÓKUSZBAN
Az idei esztendõben tizenöt növendék tanulta a moderntánc fortélyait a mûvészeti iskola berkeiben. A drámatagozatosokkal egyidõben, május 31-én õk is megtartották a záróvizsgákat a Szabadidõközpontban, ahol a lányok számos
koreográfiával bizonyítottak. Az elsõ félévben a csoport tagjai a mozdulatok és mozdulatsorok technikai kivitelezésére
koncentráltak, és csak azt követõen állították össze a látott
koreográfiákat, magyarázta Lajos Henrietta, a csoport vezetõje. Szerinte a kicsik fejlõdése volt a legszembetûnõbb a
gála alkalmával.
A Tiamo Modern Tánccsoportban táncoló lányok életkora nagyon eltérõ, hiszen a kisiskolástól a középiskolás korú
fiatalokig bezárólag számos korosztályban tanulnak növendékeik. Ez a táncoktatás folyamatát is megnehezíti, ezért is
dolgoznak külön csoportokban. Péntekenként azonban
mégis közös órát is tartanak, ahol a nagyobbak jó példaként állhatnak elõ.
A záróvizsga gálamûsorában legfõképpen a szólók és a
duókban felmutatott fejlõdést méltatta elismeréssel Lajos
Henrietta, aki elárulta: az egyéni megmutatkozások a lányok saját összeállításai. A csoportkoreográfiák ennél bonyolultabban készülnek, hiszen összjátékot igényel amel14 www.btv.hu

Tizenöt esztendeje mûködik az Anonim Drámacsoport. A
városban köztudott, hogy a csoport vezetõje Veresné
Szkocsek Mária pedagógus, drámatanár, aki nagy odaadással csiszolgatja a színjátszás iránt érdeklõdõ tehetségeket. A drámások a város legfontosabb rendezvényein is
közremûködnek fellépõként. Elmondható, hogy színdarabjaikra és színházi jeleneteikre mindig számíthat a település.
A drámacsoport alapja a csapatjáték, ezzel az elvvel mûködnek és készülnek alkotásaik.
– A színjátszásban nem érvényesíthetõ az ,,én’’ fogalma,
hiszen a színdarabban minden szereplõnek azonos jelentõsége van: a mellék- és a fõszereplõ is egyaránt fontos- magyarázta a drámatanár, aki kiemelte: ez a csapatjátékra és
a magabiztos fellépésre is ösztönzi a fiatalokat, akik a színjátszásban tanultakat nagyon jól tudják majd felnõtt korban
is hasznosítani. Ezen túlmutat azonban a világot jelentõ
deszka, a színház világa, mely nagyon izgalmas közeg a
gyerekek számára. Az alsó tagozaton egy tehetségkutató
csoport dolgozik együtt, de a drámakörön belül középiskolás növendékek is hódítják a színpadot. A május 31-ei drámavizsga alkalmával a kisebbek mondókákból szerkesztett
játékban szerepeltek, a nagyobbak egy sajátos mesefeldolgozásban mutathatták meg tudásukat, tehetségüket. A legnagyobbak már komolyabb játékra vágyva a filmezés felé
fordultak. Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? címû
mûvét alapul véve a Bábolnai Televízióval forgattak. Filmjük
nagy sikert aratott.

BÁBOLNAI FÓRUM

2015. június

TERMELÕI PIAC KAPCSÁN – ÕSTERMELÕI TEVÉKENYSÉGRÕL
Az õstermelõi igazolvány az õstermelõi tevékenység bevételeinek nyilvántartására alkalmas, tartalmazza a mezõgazdasági õstermelõ adatait és az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat.
Mezõgazdasági õstermelõnek minõsül az a 16. életévét
betöltött magánszemély, aki a saját gazdaságában, nem
egyéni vállalkozóként a meghatározott mezõgazdasági termékek elõállítására irányuló tevékenységet folytat.
Saját gazdaság fogalma alatt a termelést ténylegesen
végzõ magánszemély rendelkezési jogosultságát értjük az
eszközei, a termelés szervezése és eredményének felhasználása felett. Itt nem a föld tulajdonjoga, hanem a mezõgazdasági õstermelés folytatása a meghatározó. Ezért saját
gazdaságban tevékenykedõnek tekinthetõ a bérlõ is, ha az
említett rendelkezési jogosultságát a bérelt földterületen
gyakorolja.
Mezõgazdasági õstermelõi tevékenységnek minõsül a
saját gazdaságban történõ növénytermelés és állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás is, ha az saját gazdaságban termelt alapanyag felhasználásával történik. Mezõgazdasági õstermelõi tevékenység továbbá az egyes mezõgazdasági termékek jogszabályba nem ütközõ gyûjtése, ha
a magánszemély a terület felett rendelkezési jogot gyakorlótól legalább szóbeli hozzájárulással rendelkezik a gyûjtésre vonatkozóan. Ennek további feltétele, hogy a magánszemély a gyûjtés eredményének felhasználása felett is rendelkezzen.
A mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiváltásához
nyilatkozatot kell tenni a termelésrõl és a termékek értékesítésére vonatkozó adatairól. Az igényléshez szükséges
egy 30 napnál fiatalabb földhasználati lapszemle, adóazonosító jel, lakcímkártya, személyi igazolvány

Az igazolványt a területileg illetékes falugazdász állítja ki
és érvényesíti. Ehhez szükséges egy igénylõlap és egy TB
jogviszonyt igazoló nyilatkozat kitöltése is. A nyomtatványok a falugazdász irodában hozzáférhetõek, vagy az Agrárgazdasági Kamara honlapjáról is letölthetõek.
Az õstermelõi igazolvány a hitelesített adatnyilvántartó
lap másolatával és az értékesítési betétlappal együtt érvényes, melyet adóévenként érvényesíteni kell. Ha ez az adóévben március 20-át megelõzõen történik, akkor visszamenõleg, január 1-tõl érvényes a betétlap. Ha e dátum után
történik a hitelesítés, akkor csak az adott naptól tekinthetõ
õstermelõnek a magánszemély. Ekkor viszont a január 1-je
és a betétlap érvényesítésének napja közötti idõszakban érkezett bevétel és felmerült költség nem tekinthetõ az õstermelõi tevékenység elszámolás alapjának.
Az õstermelõi státuszhoz kapcsolódóan kötelezõ az agrárgazdasági kamarai regisztráció is, ennek díja az éves árbevétellel arányos. Jelenleg az évi 600 ezer forintot meg
nem haladó értékesítés esetén az éves tagdíj 2000 Ft.
Az Áfa tv. rendelkezései szerint az adóalanynak az értékesítésrõl számlát kell kiállítania. Azonban ha a vevõ nem
adóalany, és az ellenértéket legkésõbb a teljesítésig készpénzzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását
nem kéri, akkor az értékesítõ adóalany mentesül a számla
kibocsátási kötelezettség alól, és ilyen esetben nyugtaadási kötelezettség terheli. Így tehát a „készpénzes” termékértékesítésrõl (pl vásár, alkalmi kitelepülés) és szolgáltatásnyújtásról nyugtát, vagy a vevõ arra irányuló kérése esetén
számlát, egyszerûsített adattartalmú számlát kell kibocsátani.
Gubucz Péter
falugazdász

AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSBÕL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁN FIZETENDÕ
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MÉRSÉKLÉSE
A magánszemély ingatlan átruházásából származó jövedelmét a személyijövedelemadó-bevallásban állapítja meg,
és az adóbevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg.
Amennyiben a magánszemély lakást adott el és helyette
másikat vásárolt, lakásszerzési kedvezmény érvényesítésére nincs lehetõsége, de kérheti az adó mérséklését, illetve elengedését.
A NAV a magánszemély külön kérelmére jövedelmi, vagyoni
és szociális körülményeire, valamint az ingatlan átruházásából
származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel
az adót mérsékelheti, vagy elengedheti. Mérséklés esetén az
adóhivatal mérlegeli, hogy az adó megfizetése megterhelést
jelent-e az adózónak. Méltányolható körülmény, ha az adózó
saját maga, illetve közeli hozzátartozója, a vele egy háztartásban élõ élettársa, volt házastársa lakhatását biztosító célra
használta fel a jövedelmet.
Nem feltétele a kérelem teljesítésének a jogerõs használatba
vételi engedély megszerzése, ha az adózó által becsatolt iratok, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható,
hogy az adózó a lakás értékesítésébõl származó bevételt már
felhasználta és a használatba vételi engedély iránti kérelmet
már benyújtotta. A bevétel lakáscélú felhasználását eredeti
számlákkal kell igazolni a kérelemhez csatolva. Amennyiben a
rokonsági fok a kérelembõl, vagy az adóhivatali nyilvántartásokból egyértelmûen megállapítható, a kérelmezõnek nem
szükséges a rokonsági fokot igazoló közokiratot, teljes bizonyító erejû magánokiratot csatolnia, de ha a tényállás tisztázása érdekében szükséges, akkor a NAV kérheti az eredeti okiratok megküldését.

Lakáscélú felhasználás:
– belföldi lakás, lakótelek tulajdonjogának, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes
szerzõdés keretében történõ megszerzése,
– belföldi lakás építése, építtetése,
– belföldi lakás alapterületének növelése, ami legalább egy lakószobával történõ bõvítést eredményez,
– belföldi lakás haszonélvezetének, használatának vagy bérleti jogának legalább a szerzõdés megkötésének évére és az azt
követõ öt évre szóló megszerzése.
Lakótelek megszerzése önmagában nem minõsül lakáscélú
felhasználásnak, csak akkor, ha azon a magánszemély, közeli
hozzátartozója vagy volt házastársa ténylegesen lakóházat
épít.
Az ingatlan átruházásából származó jövedelem lakáscélú
felhasználását igazoló okiratok:
– adásvételi szerzõdés, csereszerzõdés,
– építés, építtetés, bõvítés esetén vállalkozási szerzõdés vagy
kifizetést igazoló számlák, és az építésügyi hatósághoz érkeztetett használatbavételi engedély iránti kérelem.
– a belföldön fekvõ lakás haszonélvezetének, használatának
vagy bérleti jogának legalább a szerzõdés megkötésének évére és az azt követõ öt évre szóló megszerzését igazoló szerzõdés.
További információ a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén
(TCC) kérhetõ a 06-40/42-42-42 számon.
Közép-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatóság
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A HISZÉKENYSÉG ÁLDOZATTÁ TEHET
Vannak trükkös elkövetõk, akik hivatalos személynek
mondják magukat, így áram, vagy gázszolgáltató cég munkatársaként, valamilyen indokra hivatkozva kérnek pénzt.
Jótanácsok, hogy elkerüljék az áldozattá válást:
– Minden esetben kérjen munkáltatói fényképes igazolványt, és telefonon érdeklõdjön az adott szolgáltató diszpécser szolgálatánál valóban a cég emberei járnak-e Önnél. A
közmû szolgáltató cégek ügyintézésük során készpénz befizetést, vagy visszatérítést nem alkalmaznak, csak számlára utalást, ezért az ilyen kéréssel elõálló „alkalmazott” valószínûleg törvénysértést követ el. Adománygyûjtésre hivatkozó személy esetén ne adjon át készpénzt, kizárólag
számlaszámra fizesse be a szándékozott összeget.
– Lehetõség szerint idegen jelenlétében ne vegye elõ
megtakarított pénzét, más értékeit, mert kifigyelhetik azt,
hogy hol tartja és elvihetik. Házaló árus esetén is kellõ óvatossággal járjon el, mivel ezen személyek általában silány
minõségû árut próbálnak meg eladni viszonylag kedvezõ
áron, azonban elõfordulhat, hogy a lakásban lévõ értékeket
a tulajdonos figyelmét elterelve eltulajdonítják. Az sem érdektelen körülmény, hogy a megvásárolt dolog tekintetében reklamációra nincs lehetõsége.
– Idegen személyt ne engedjen be otthonába, bármilyen
kéréssel, és indokkal kopogtat be! Sok esetben egyszerû

kéréssel fordulnak a kiszemelt idõs emberhez, például
rosszullétre hivatkoznak, és vizet kérnek, vagy gyermekét
szeretné tisztába tenni. Ezek az elkövetõk tartoznak az úgynevezett „segítségre szoruló” trükkös módszert alkalmazók
közé. Idegen személy jelenléte esetén, hívjon át magához
egy szomszédot, vagy ismerõst, aki kontrollálja jelenlétével
a történteket, és segítségére lehet. Az ismerõse egy plusz
szemtanú egyben, és biztonságérzetet is ad.
– A bejárati ajtó belsõ oldalára szereltessen fel biztonsági láncot, mely csak résnyire engedi nyitva tartani az ajtót,
így bárkivel biztonságosan beszélgethet. Tartson folyamatos kapcsolatot a közelében élõkkel, valamint a postai kézbesítõvel, polgárõrökkel, szociális gondozókkal, orvossal
és másokkal, akikkel idõközönként találkozik, és mondja el,
ha valami gyanúsat észlelt.
Bábolnán legfõképpen idõs lakóink eshetnek a hiszékenységre alapozó trükkös elkövetõk áldozatává. Ezek
elkerülése érdekében segítsük a közelünkben élõ, szépkorú lakókat, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. Szükség esetén avatkozzunk be, és segítsük õket
abban, hogy sérelmükre jogsértõ cselekményt egyetlen
trükközõ se követhessen el.

NÉHÁNY JÓ TANÁCS A LAKÁSBETÖRÉSEK MEGELÕZÉSÉRE

NYÁRON IS BIZTONSÁGBAN

A magántulajdon védelme minden állampolgár alapvetõ
érdeke. Ingatlanjai és ingóságai biztonságáról elsõsorban
mindenkinek saját magának kell gondoskodni. Érdemes áldozni a biztonságra, mert az megtérül. Érdemes tisztában
lenni azzal, hogy betörés esetén csak abban az esetben
kaphatunk kártérítést a biztosítótársaságtól, amennyiben ingatlanunk rendelkezik a szerzõdéskötéshez elõírt mechanikai védelemmel.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbetörések
többségét az ajtók, ablakok felfeszítésével követik el a nap
bármely idõszakában. Betörés szempontjából az a legveszélyeztetettebb, aki mindennap ugyanabban az idõben távozik otthonából és ugyanakkor tér haza, ráadásul nem tartózkodik senki napközben a lakásban. Az idõs lakók kiemelten veszélyeztetettek.

Mit tehet ön, hogy ne váljon betörés áldozatává?
• A bejárati ajtó legyen több ponton záródó, korszerû
zárral felszerelt. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém
vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók
is kellõ védelemmel rendelkezzenek.
• Lehetõleg az ablakokat is lássuk el többféle biztonsági
eszközzel! Javasolt az üvegre „betörésgátló” fóliát ragasztani. A nyitva, vagy bukóra hagyott ablak vonzza a
betörõket. Ne feledje: a szúnyogháló nem véd meg a
betörés ellen. Mielõtt elmegy otthonról, minden esetben zárja be az ablakokat is!
• Lehetõleg ne tároljon otthon a szükségesnél nagyobb
értékeket, készpénzt! Amennyiben mégis így tesz, tegyen óvintézkedéseket! Értékeit tárolja jól rögzített, biztonsági, illetve számzárral ellátott lemezszekrényben!
• Anyagi lehetõségeihez és értékeihez mérten alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert! Nem a biztonságon
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kell spórolni, hiszen a tapasztalatok szerint egy esetleges betörés okozta kár gyakran többszöröse lehet a
megfelelõ védelmi rendszer beszerzési és felszerelési
költségének. Ezek a technológiák (hang- és fényjelzõ
készülék, távriasztás) azáltal nyújtanak védelmet, hogy
jelzik a külvilág számára, ha illetéktelenek jogtalanul
akarnak behatolni.
• Kérjük fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédaikra! Amennyiben gyanús személyek, gépkocsik
mozgását észlelik, ezt nyomban jelezzék a rendõrség
felé!
Ha minden óvintézkedés ellenére mégis bûncselekmény
áldozatává vált, kérjük tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

INGYENES
GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2015. június 29-én 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, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
Értesítjük az érdekelteket, hogy július és augusztus hónapban nem lesz ingyenes gazdasági tanácsadás, legközelebb szeptemberben fordulhatnak problémáikkal a
tanácsadókhoz.
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BÚCSÚ BÁBOLNÁN

A búcsú alapvetõen egyházi ünnep. Búcsú alkalmával a
középkortól kezdve a katolikus vallásúak megválthatták saját bûneiket. Ilyenkor a korabeli városi forgatagban lehetõség volt úgynevezett „búcsúcédulák” megvásárlásra, amely
a Vatikán szerint elõsegítette, hogy ne bûnösként ítéltessen
meg az ember halála esetén. Így a cédula tulajdonosa megmenekülhetett a tisztítótûztõl, búcsút inthetett a rá váró büntetésnek is, Jézus és az egyház által közvetített kegyelme
által.
A búcsúi szertartásokat az egyes települések védõszentjének emléknapjához legközelebb esõ vasárnapon tartják a
mai napig. Bábolna katolikus templomának védõszentje
Nepomuki Szent János, akit 1729. május 16-án avattak
szentté, ezért tartják településünkön ebben az idõben a búcsút. A német-cseh származású történelmi személyiség
azért vált vértanúvá, mert IV. Vencel 1393-ban megölette,
mivel nem árulta el uralkodójának felesége gyónási titkát.
A bábolnai hívek vasárnap szentmisén emlékeztek meg a
védõszentrõl és Jézus feltámadásáról. A szentmisét követõen koszorúzásra került sor Nepomuki Szent János szobránál.
A világi életben a búcsú sokaknak a családi rokonlátogatásról, a vidám szórakozásról és a körhintáról szól, ez utóbbi városunkban is teret kapott: a hagyományok szerint hangos zeneszó mellett, a városközpontban lendült magasba a
körhinta.

KONFIRMÁLÁS

Hat fiatal tett konfirmációi fogadalmat az elmúlt vasárnapon, az istentisztelet alkalmával. A gyermekek és az ifjúság
vallásos nevelésének egy állomása a konfirmáció eseménye. A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt ember,
mint aki megkapta a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága elõtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntésérõl. Ezt megelõzõen azonban a fiataloknak, vagyis a konfirmandusoknak a gyülekezet színe elõtt bizonyítaniuk kell, hogy megismerték a református keresztény hit
igazságait, a tanult káté alapján kellett választ adniuk
Molnár-Varga Péter református lelkész kérdéseire. A konfirmáció egy életre szóló, ünnepélyes alkalom, a hit fogadalma. A hat bábolnai fiatal fogadalmat tett Krisztushoz és az
anyaszentegyházhoz való hûségérõl. A fogadalom része az
is, hogy a fiatalok aktívan vesznek részt a gyülekezet életében, nem feledve a hálát a szülõk, nagyszülõk és keresztszülõk iránt, akik a felkészülést segítették és a hit és a református egyház irányába terelték útjukat.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Június 14-én vasárnap

10.20 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.20 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.20 rózsafüzér
10.45 szentmise

Évközi 11. vasárnap

Június 21-én vasárnap

Évközi 12. vasárnap

Június 28-án vasárnap

Évközi 13. vasárnap
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

Húsvéti élelmiszercsomagokban kiosztásra kerültek
még utalványok is, melyeket különféle naposcsirkékre
lehetett beváltani: a Bábolnai Naposcsibebolt Kft felajánlásával.
Nagyon köszönjük az adományukat!

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 14.
JÚNIUS 21.
JÚNIUS 28.
JÚLIUS 5.
JÚLIUS 12.
JÚLIUS 19.

–
–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

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

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚNIUS 21. vasárnap 15.00 óra
JÚLIUS 5. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

BRINGAKÖNYVTÁR
A Bábolna Városi Könyvtár legújabb szolgáltatásaként házhoz viszi a könyveket mindazoknak a településünk belterületén élõknek, akik mozgásukban korlátozottak, idõsek, vagy bármilyen egyéb
okból nem tudnak eljutni a könyvtárba. Szolgáltatásunk június 1-jén indul elsõ körútjára, és ezt követõen minden hónap elsõ hétfõjén járja körbe azokat, akik elõzõleg könyvet kölcsönöztek, vagy jelezték telefonon igényüket.
A SZOLGÁLTATÁS INGYENES!
Igényüket bejelenthetik
a 06 34/ 369-989-es telefonszámon,
facebook üzenetként,
vagy pedig a muvhazbabolna@gmail.com címen.
www.btv.hu
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BÁBOLNAI FÓRUM

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

TÚRAFELHÍVÁSA

RABOK ÚTJÁN

Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport következõ kirándulását június 20-ra tervezzük. A központi parkolóból
7 órakor indulunk, hogy elérjük a Pilismaróti 8:50-es
kompot. Börzsönyi erdei vasúton megyünk tovább
Márianosztrára.
Márianosztra igazán különleges kis település, a belsõ
Börzsöny erdei övezte festõi medence szépsége láttán I.
Lajos királyunk olyan döntést hozott, amely a mai napig
alapvetõen meghatározza a település jellegét. Mária tiszteletére 1352-ben kedvelt pálosainak kolostort és kegytemplomot építtetett, ahol nyomon követhetjük történelmünk nagy eseményeit, viharait.
1786-ban II. József – számos más szerzetesrenddel
egyetemben – a pálos rendet is megszüntette. Egy ideig kórházként használták az épületet, majd 1858-tól Vincés nõvérek gondozásában nõi börtön mûködött az
imákkal átitatott történelmi falak között. Mikor Rákosi
,,pajtás’’ 1948-ban a nõvéreket földönfutóvá tette, az állam vette át a börtön kezelését. Férfi börtön lett belõle.
A XIX. század közepétõl tehát a templom és kolostor
élete különvált. 1989. augusztus 1-tõl a pálos rend viszszakapta a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt
templomot, s ezzel elkezdõdött a márianosztrai konvent
újabb korszaka. Múzeumot, látogatóközpontot alakítottak ki, ahol megismerkedhetünk múltjukkal.
A Bazilika és a múzeum megtekintése után egy kényelmes, néhol lépcsõkkel könnyített gyalogúton elmegyünk a nem messze kialakított Kálváriához. Megnézzük
a hegytetõ felsõ részén a XVIII. században felépített sírsziklakápolnát, melyben a keresztrõl levett Krisztus festett kõszobra fekszik az oltáron.
A barlangszerû építmény fölött láthatjuk a barokk szoborcsoportot a három kereszttel, középen Krisztus,
mellette a két lator szobrával. A keresztek közt a Fájdalmas Szûzanya és Szent János apostol szobra, elõttük
pedig a térdeplõ Mária mészkõszobra látható. A szoborcsoport mögött a hegytetõn áll a nagyobb kápolna, a
nyolcszögletû épülethez tartozó négyzetes tornyon. A
kápolnában láthatjuk a szép barokk kori festett Piétát.
A Kálvária-hegyrõl páratlan kilátás nyílik Márianosztrára és a falut körülölelõ vulkanikus kúpokra, pont
szemben a Nagy-Galla szabályos gúlája tornyosodik,
északra jól kivehetõ a Kopasz-hegy tényleg kopasz
csúcsa.
Innen indulunk Szobra. Utunk erdõs, ligetes területen
dimbes-dombos lankákon keresztül vezet. Kényelmes
sétával a zarándok útvonalat követve, majd kék jelzésen
haladva a valamikor márianosztrai rabok által épített
úton érkezünk a Duna partra. Ott újra kompra szállunk,
hogy a ránk váró autóbusszal 19 órára hazaérjünk.
Utunkra már lehet jelentkezni!
Gyermekeknek és családoknak utazási kedvezményt
biztosítunk.
Bõvebb információ a http://merfoldko.babolna.hu
oldalon található!
Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport
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AMI SZÉP, AZ BIZONY SZÉP...
Turisztikai Csoportunk tagjaként Pünkösd hava 16.-án
negyvened magammal vártam – a kis késéssel megérkezett
– kényelmes és újszerû Volvo autóbuszt a Kardirex parkolójában. A rövid programpontosítás után Sárvár úti céllal,
szépnek ígérkezõ idõben meg is indultunk. Sárváron némi
szabad foglalatosság után (ami alatt sétát tett ki-ki a szépen
rendben tartott kisváros fõterén) az épségben maradt, illetve az utódok által jól gondozott Nádasdy-vár épületegyüttesét tekintettük meg az itt lévõ kiállításokat is bemutató
szakavatott kalauzolással. Nagyon tetszett – többek között
– a díszterem/ebédlõ freskó sora, annak épsége, színeinek
frissessége (fõleg annak tükrében, hogy a várban évtizedekig a „hazánkban ideiglenesen” állomásozó Szovjet Hadsereg egyik területi parancsnoksága is állomásozott!)
A várból kijõve az átellenben elterülõ Arborétum árnyas
útjain sétálgattunk hallgatva az erdész végzettségû idegenvezetõnk tárgyszerû, de érdekes adalékokkal, történetekkel
fûszerezett ismertetõjét. A körbesétált kis tavacska egyik oldalán igazi meglepetésként egy valódi bambusz erdõbe értünk: többünk álmélkodva szembesült azzal a ténnyel, hogy
hazánk éghajlata is lehetõvé teszi a növény létét! Külön érdekesség volt, hogy egy esküvõi ruházatban, koszorús lányokkal kísért mennyasszony/võlegényfotózást is láthattunk, akik a helyszín adta szépségeket így használták ki.
(megjegyzem, hiába figyelmeztettük – segíteni akarva a võlegényt – a mielõbbi menekülés megfontolására, nem hallgatott ránk!)
Innen tovább buszozva érkeztünk Kám határába a Jeli Arborétumhoz. Kissé megijesztett a parkolókban tapasztalt
gépkocsi tömeg, de késõbb örömmel tapasztaltuk, hogy a
közel 80 hektáros park a maga több tucat erdei útjával, hatalmas fáival, sûrû, tömött bokraival, cserjéivel szinte „elnyelte” a látogatókat! A nagy terület, az ültetett növénytársulások, valamint az Alpok viszonylagos közelsége tette/teszi lehetõvé a rododendronok (havasszépe, hangarózsa,
babérrózsa) pompázását bordó / fehér / kékes / vörös / lila
/ sárga színekben. A cserjék zöme a szemnek adott élvezetet, de az egyik, apróbb virágú, sárga növényféleség bódító illatával az orrunknak is gyönyört okozott! A park bejáratával szemben megtekinthettük az alapító, gróf AmbrózyMigazzi István házát (ahol egy vándorkiállítás is volt pompásnál pompásabb rovarokkal, lepkékkel) és a közeli sírhelyét.
A látott/érzett szépségekkel eltelten indultunk haza és a
korábban jelzett idõponthoz közel, rendben megérkeztünk.
Külön öröm volt még, hogy új túratársaink is voltak – reméljük, jó szájízzel gondolnak közös és hasznos idõtöltésünkre és a jövõben szívesen csatlakoznak más programjainkhoz is!
Katona László

BÁBOLNAI FÓRUM

SPORT HETE
BÁBOLNÁN

JÚNIUS 24-28
MOZDULJ RÁ A NYÁRRA!
Próbáld ki a legizgalmasabb
sportokat!

Regisztráció a könyvtárban, vagy Szilágyi Ágnesnél
a sportközpontban, valamint a helyszíneken.

Június 24-én
15:00-17:00 floorball a Kereskedõ udvar
melletti területen
15:00-17:00 teke a Szabadidõközpontban
15:00-17:00 sakk a Kereskedõ udvar
melletti területen
15:00-17:00 ping-pong a játszótéren

Június 25-én
16:00
16:00
17:00
18:00

foci a sportcsarnok melletti mûfüves pályán
zumba és hastánc a Szabadidõközpontban
húzódzkodás a szabadtéri tornapályán
kosárlabda a sportcsarnok mellett

Június 26-án (vizes nap)

14:00 bringatúra Ölbõre
15:00-18:00 rafting, sárkányhajó, SUP, kajak és
kenu, ww kajak Ölbõn

Június 27-én
9:00 edzõtermi edzés Szarka Gergely vezetésével
10:00 tollaslabda a Kereskedõ udvar
melletti területen
10:00-14:00 Slackline a Kereskedõ udvar melletti
területen
11:00 röplabda a Kereskedõ udvar melletti területen
16:00 breaktánc bemutató a Szabadidõközpont
melletti területen
16:00 fekvenyomó bajnokság a
Szabadidõközpontban (nevezés:
sportreferens@babolna.hu +36204407088)
16:00-17:30 társastánc a Szabadidõközpontban
20:00-tól utcabál a Szabadidõközpontnál

2015. június

HORGÁSZVERSENY
TAGOK SZÁMÁRA
Május 1-jén rendezte
meg az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület
zárt tagsági megmérettetését, mely közel tíz
éves múltra tekinthet
vissza, és mindig népszerû esemény volt a
helyi horgászok körében. Ezúttal 28 helyi
pecás gondolta úgy,
hogy a hónap elsõ napjának délelõttjét a tóparton tölti.
A horgászok reggel
hat órától vághattak bele a zsákmányszerzésbe, és egészen délig szaporíthatták a fogások számát. A tópart „csárdával” szemközti része állt rendelkezésre ahhoz,
hogy a közel hat órás idõtartamban minél több és nagyobb
súlyú uszonyos kerülhessen a szákokba, majd lemérésre.
Halban nem volt hiány, ugyanis áprilisban 23 mázsa pontyot telepített a versenyt szervezõ horgászegyesület, így a
fogások az egyéni praktikákon és a szerencsén múltak.
Berkes István egyesületi elnöktõl azt is megtudtuk, 7 kg feletti súlyú halakat is hoztak kifejezetten a sporthorgászok
számára, ugyanis szabályzatuk szerint az 5 kg-nál nehezebb uszonyosokat vissza kell engedni a tóba. Eltérve az általános szabályoktól egy bottal horgászhattak a résztvevõk,
és egy halat haza is vihettek, a többit vissza kellett engedniük élõhelyükre.
A szervezõ egyesület nem fukarkodott a díjakkal sem, hiszen tíz horgászt jutalmazott. Az elsõ helyezett Körmendi
László 18,57 kg halat fogott ki a rendelkezésre álló idõ alatt,
másodikként Mándli István végzett 15,26 kg-os teljesítménnyel, a harmadik helyet pedig Sáhó Lajos 12,75 kg hallal szerezte meg. Különdíjban részesítették a legnagyobb
hal kifogóját Tavaszi Attilát, õ egy 4,13 kg súlyú ponttyal dicsekedhet.

Június 28-án
bringatúra a Bábolnai Hölgyek Egyletével
16:00-18:00 ügyességi versenyek bringával,
gördeszkával, görkorival és rollerrel a
Szabadidõközpontnál
18:00 Szabó Balázs-koncert
20:00 Cseperedõk néptánccsoport tánca a tûz körül,
majd tûzugrás
Részletes program a könyvtár facebook oldalán,
Bábolna Város honlapján, valamint a szórólapokon,
illetve a Bábolnai Televízió képújságában.
www.btv.hu
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DÍJUGRATÓ MINÕSÍTÕ VERSENY:

SPORT HÍREK

BÁBOLNAI FÓRUM

SORRA DÕLTEK A RÉSZVÉTELI REKORDOK

Ötnapos díjugrató minõsítõ versenynek adott otthont május 13-tól 17-ig a Ménesbirtok lovaspályája. A szerdai nappal azért bõvítették a vasárnapig tartó programot, hogy valamennyi nevezõ versenyezhessen. Ahogy azt már a hasonló versenyektõl megszokhattuk, ezúttal is sorra dõltek a
részvételi rekordok: 300 lovas és több, mint 1300 start bizonyítja a versenyhelyszín népszerûségét.
A díjugrató szakág elnökétõl, Szotyori Nagy Kristóftól
megtudtuk, a bábolnai megmérettetésben egyfajta csúcs is
született a résztvevõi mezõnyt illetõen, hiszen B2 ifjúsági
kategóriában 110 centiméteren több, mint nyolcvan startot
bonyolítottak le. Mint mondta, a helyszín népszerûsége
mellett fontos szerepet játszik még a pálya építése, az akadályok elhelyezése, melynek fõ mestere ez alkalommal Fodor István volt.

A korábbi versenyek hagyományaihoz híven több bábolnai lovas is részt vett a versenyen, közülük is a legtöbb kategóriában Szentirmai Péter, a Ménesbirtok versenyzõje
szerepelt. Fiatal lovaival most komolyabb eredményeket
nem ért el, néhány dobogós helyezést azért a magáénak
tudhat. Tóth Martin, aki a helyi lovasiskola végzõs diákja,
annál inkább kitett magáért. Négy elsõ helyezésével talán
az egész mezõny legkiemelkedõbb fiatal sportolója. Tornyos Fanni, a Kisbábolna Lovas Klub versenyzõje a korábbi évekhez képest felsõbb kategóriába lépett, itt egy negyedik, illetve egy második hely birtokosa lett. Buza Patrik tavaly kipróbálta magát military szakágban, idén azonban
visszatért eredeti versenyszámához. Új lóval, új edzõvel vágott a versenyszezon elé, felkészültsége és akarata hamarosan hozza majd az eredményeket.

BÁBOLNA DERBY - TÁVLOVAS VERSENY
Tizenkettedik alkalommal rendezett távlovas versenyt a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. május 2-án és 3-án. A
Bábolna Derby elnevezésû megmérettetésen nemzeti és
nemzetközi mezõnyben indulhattak a lovasok. A nemzetközi mezõny mintegy negyven lovast számlált, a nemzeti versenyben közel harminc hazai távlovas indult. Bérci Balázs
ügyvezetõ igazgató szerint ez elsõ látásra kis létszámnak
tûnik, azonban a külhoni versenyek sem számlálnak mostanában magasabb részvételi adatokat.
A verseny kiváló szervezettsége miatt minden esztendõben jelentõs számú külföldi lovast csábít Bábolnára. Idén
Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, Horvátországból, Romániából és természetesen hazánkból érkeztek távlovasok a megmérettetésre.
Ezúttal a nemzetközi szövetség (FEI) ellenõre is Bábolnán járt, aki kritikus szemmel értékelte a versenykörülményeket. Lapunknak azt nyilatkozta, elégedett a kijelölt pálya
talajával, vonalvezetésével, külön figyelmet fordított a pálya
érintett szakaszainak közúti közlekedésére, ennek kapcsán
pedig a biztonságra.
Ló és lovasa nagyrészt erdei utakon, földúton, néhol

mély homokos területen teljesítette a 40, 80, 120 vagy akár
160 kilométeres távokat. A versenynek ezúttal hazai résztvevõje is volt. Gecse Adrienn, a Ménesbirtok munkatársa és
versenyzõje a negyven kilométeres távon harmadik helyezést ért el, futamában közel húszan indultak. Adrienn csak
másodpercekkel maradt le az ezüstéremrõl.

KIHÍVÁS NAPJA
1991 óta él a kihívás napjaként emlegetett
mozgalom, amely a világ talán legnagyobb
egy napon zajló lakossági sporteseménye. A
kihívás napja 1982-ben indult Kanadából, de
gyorsan meghonosodott szerte Európában
és a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarország is kapcsolódott a törekvéshez. Bábolnán az általános iskola diákjait pezsdítette fel
a sportos lehetõség, így május 20-án Mátyás
Kata, Panák Zsófia és Czefernek Dorka irányításának köszönhetõen együtt sportolt az
intézmény diáksága. A dallamos tornában az
iskola valamennyi tanulója megmozgatta
magát, a jól összeállított gyakorlatsor pedig
vidám perceket okozott a diákságnak.
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LABDARÚGÁS: A FELNÕTTEK LEGJOBB ESETBEN HATODIKAK,

AZ

U19-ES GÁRDA MÁR BIZTOSAN BRONZÉRMES

Tokodon vendégszerepeltek megyei
elsõ osztályú labdarúgóink május elsõ
vasárnapján. Az utolsó elõtti helyezett
nem okozott különösebb problémát
felnõtt együttesünk számára, Róth István egy, Horák Zsolt kettõ, majd Rózsahegy Tamás és Bõsze Csaba egyegy találatával 5:1 arányban diadalmaskodtak. Az U19-es gárda gólzáporos gyõzelmet aratott, õk 13:0 arányban diadalmaskodtak, mellyel megerõsítették harmadik helyüket a tabellán.
Labdarúgóink immár felülemelkedve
egy rövidebb letargikus idõszakon,
folytatták remek gyõzelmi sorozatukat.
Pedig kemény ellenfél, az Oroszlány
látogatott Bábolnára komoly gyõzelmi
esélyekkel, hiszen együttesünk több
sebbõl vérzett. A csatársorból hiányzott Lencse Lóránt, a középpályáról
Jaksa Gábor, a védelembõl pedig Horváth Dominik. Viszont új kapus mutatkozott be Boczkó Balázs személyében. Kitûnõen kezdtük a találkozót,
már az elsõ félidõben sikerült mezõnyfölényt kialakítani, sõt, a 7. percben a
vezetést is megszerezni Horák Zsolt
révén. A meglepett vendégek nem tudtak mit kezdeni agilis támadóinkkal,
így a 37. percben Horák Zsolt második
találatának örülhetett a hazai csapat. A
második játékrészben kicsit visszaállt
együttesünk, amivel magunkra húzták
az ellenfelet. Védõink azonban jól állták a sarat, sõt, a veszélyesebb helyzetek is az oroszlányi kapu elõtt alakultak. A 64. percben aztán Kalamár Lajos növelte elõnyünket három gólra.
Sajnos három perc elteltével a vendégcsapat válaszolni tudott, de minden sietségük és erõfeszítésük ellenére legényeink meg tudták tartani elõnyüket. Bábolna SE – OSZE Oroszlány 3:1.
U19-es csapatunk ellenfele a listavezetõ, bajnokaspiráns Oroszlány gárdája jól képzett játékosokból álló, egységes csapat. Mégis fiataljaink elõtt adódott az elsõ gólszerzési lehetõség, ám
a labdát nem sikerült az ellenfél hálójába juttatni. Aztán a vendégek szerezték meg a vezetést a 16. percben, amire szûk tíz perc elteltével Takács Ádám
válaszolt. A küzdõ felek 1:1-gyel vonultak pihenni az öltözõbe. A második já-

tékrész elsõ harmada is kiegyenlített
játékot hozott, de sajnos ezúttal is az
ellenfél jutott elõnyhöz az 56. percben.
Két perc múlva remek egyéni akcióból
Németh Dávid egyenlített. Aztán jött a
68. perc, amikor büntetõhöz jutott az
Oroszlány. Játékosuk nem hibázott,
így ismét õk vezettek. Ifistáink játéka
ezen a ponton megtört, nem sikerült
megújulni. Horváth Dominik sérülése
csak súlyosbította a helyzetet, így tudott egyértelmûen felülkerekedni a
vendég együttes. Még két góllal bebiztosították gyõzelmüket, egy lépéssel
elõbbre jutva a végsõ siker felé. Legényeinknek sincs okuk a szégyenkezésre, hiszen még stabilan tartják harmadik helyüket a tabellán. Bábolna SE
U19 – OSZE Oroszlány U19 2:5.
Etére látogatott labdarúgócsapatunk május 17-én. A két együttes mindig nehéz mérkõzést vív egymással,
ezúttal is követtük a hagyományokat.
Legényeink 2:0-s hazai elõnybõl hozták vissza a találkozót 2:2-es döntetlenre. Az U19-es gárda is pontosztozkodásra kényszerült, õk 3:3-mal zárták
meccsüket.
Ahogy közeledik a megyei labdarúgó bajnokság vége, úgy élezõdik a
küzdelem nem csak az élmezõnyben,
de a középsõ régió helyezéseiért is.
Együttesünk a nyolcadik helyrõl várhatta a 28. fordulót, melyben május 24én a tizedik Vértesszõlõs gárdáját fogadták. Jól kezdtek focistáink, hiszen
az elsõ félidõben több gólszerzési lehetõség is adódott, az elsõ húsz percben a mieink uralták a játékot. Középpályásaink azonban rendre inkább
hátrébb húzódva játszottak, hiányzott
a csapatból egy igazi irányító ember. A
32. percben szerezte meg a vezetést a
vendégcsapat, egy baloldalról középre ívelt labdára sem kapusunk sem pedig védõink nem mozdultak határozottan, így Szõke Roland fejelt hálónkba.
Alig öt perc elteltével labdát szereztek
térfelünkön a vértesszõlõsiek. Matlári
Zoltán nem sokat tétovázott, mintegy
harminc méterrõl lõtt kapunk jobb alsó
sarkába. Azt gondolhatnánk, legényeink a második játékrészre hatékonyabb támadójátékkal álltak fel, de
nem így történt. Hiába állt be Jaksa

Gábor a támadó középpályát erõsítve,
korábbi sérülése még jelentõsen akadályozta õt. A 61. percben jobb oldali
szögletbõl ért el újabb gólt a vendég
együttes, Szõke Roland lapos lövése
védõink és kapusunk lábainak rengetegében talált a hálóba. Sajnos, itt még
nem ért véget a gólok sora, jött ugyanis a 69. perc, amikor védõink nem tudták felszabadítani kapunk elõterét,
melynek eredményeként, ismét Szõke
Roland találatának örülhettek a
vértesszõlõsiek. Bábolna SE –
Vértesszõlõs SE 0:4.
Az U19-es gárda ellenfele a tabella
ötödik helyét foglalta el a találkozót
megelõzõen, ami arra engedett következtetni, hogy nem lesz könnyû kivívni
a gyõzelmet. Fiataljaink azonban rácáfoltak a félelmekre, olyan támadójátékot produkáltak, ami igazolta dobogós
reményeiket. Már a 6. percben megszerezték a vezetést Takács Ádám révén, majd Kaluha Tamás folytatta a
góllövést, aztán Kovács Máté két találattal, Németh Dávid és Gyécsek Dániel egy-egy góllal iratkoztak fel az elsõ
félidõ gólszerzõinek listájára. A második játékrészben Fekete Csaba folytatta a második játékrész sikersorozatát,
majd Csillag Máté találatának örülhettek focistáink, végül pedig ismét Fekete Csaba tette fel az i-re a pontot. Közben azért egy gólt talált a vendégcsapat is, de ez még szépséghibaként
sem emlegethetõ fel remekül szereplõ
U19-es együttesünknek. Bábolna SE
U19 – Vértesszõlõs SE U19 9:1.
Környén vendégszerepelt megyei elsõ osztályú labdarúgó csapatunk a
bajnokság utolsó elõtti fordulójában. A
felnõtt és U19-es csoport sereghajtói
ez alkalommal sem tudtak labdarúgásra képes csapatot kiállítani, így mindkét együttesünk nagyarányú gyõzelmet aratott. A felnõttek 9:1-re, az ifjúságiak 15:1-re nyertek. Az U19-es gárda
már biztos lehet bajnoki bronzérmében, úgyhogy az utolsó fordulóban hazai pályán ünnepelhetnek. A felnõttek
a hetedik helyrõl várják a Lábatlan elleni mérkõzést, melynek végeredményétõl függõen legjobb esetben hatodik
lehet a csapat.
www.btv.hu
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AZ UTOLSÓ MÉRKÕZÉS DÖNTI EL
A BAJNOKI CÍM SORSÁT

A megyei kézilabda-bajnokság május 3-i fordulójában lányaink a Környe
együttesét fogadták, akik a tabella negyedik helyén álltak. Hajdu János
edzõ nehéz mérkõzésre számított, jóslata be is igazolódott. Bár csapatunk
számára jól kezdõdött a találkozó,
kéziseink mégis olyan hullámvölgybe
kerültek, ami szinte az egész félidõre
kihatott. Fél órán keresztül mindössze
hat gólt lõttek, miközben kilencet kaptak. A második játékrészre már frissebben érkeztek a lányok, ennek köszönhetõen gyorsan ledolgozták a háromgólos hátrányt, sõt, egy gól elõnyre is
szert tettek. A végjáték rendkívül szorosan alakult, a döntetlennel nem lehet
elégedett együttesünk annál is inkább,
mert a Tarján hazai pályán megverte
Ácsot, így átvette a vezetést. Bábolna
SE – Környe SE 19:19.
Hét közben, csütörtökön játszották
kézilabdázóink soron következõ mérkõzésüket, az ellenfél az élmezõnyhöz
tartozó Ács együttese volt. A korábbi,
kevésbé sikeres Környe elleni találkozón okulva léptek pályára lányaink
sokkal fegyelmezettebb, érettebb játékot produkálva. Bár az elsõ félidõben
egy enyhébb hullámvölgybe került
csapatunk, ebbõl sikerült idõben kilábalni, és három gólos elõnnyel pihenõre vonulni. A második játékrészben aztán magabiztos kézilabdát produkált
együttesünk, egy pillanatra sem fenyegetett a megingás veszélye. Remek
védekezésbõl hatékony támadójáték-

kal, kitûnõ kapusteljesítménnyel aratott biztos gyõzelmet nõi kézilabdacsapatunk. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SE
22:17.
Ismét hazai pályán játszottak nõi kézilabdázóink május 17-én vasárnap
annak ellenére, hogy a versenykiírás
szerint Tatabányán kellett volna mérkõzniük. A hosszas idõpont egyeztetések után a két együttes vezetõi abban
egyeztek meg, hogy felcserélik a pályaválasztás jogát. Lányaink számára
jól kezdõdött a találkozó, ugyanis pillanatok alatt hat gólos vezetésre tettek
szert, közben egyet sem kaptak. Aztán
összeszedte magát a Tatbánya, és
eredményesebb támadásaiknak köszönhetõen felzárkóztak. A szünetre
13:10-es bábolnai vezetéssel mentek
pihenni a csapatok. A második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott
idõnkénti hullámvölgyekkel és csúcsokkal, de két gólnál közelebb nem
tudtak jönni a vendégek. Jó védekezéssel, kitûnõ kapusteljesítményekkel
és határozott támadójátékkal gyõzött
együttesünk a fiatal és dinamikus Tatabánya ellen. Bábolna SE – Tatabánya
SC 27:22.
A megyei nõi kézilabda-bajnokság
végéhez közeledvén együttesünk a fiatal és vehemens Esztergom gárdáját
fogadta sportcsarnokunkban május
24-én. A két csapat korábbi találkozóján rendkívül kiélezett küzdelemben az
esztergomiak diadalmaskodtak, így lányainkban égett a vágy a visszavágás-

ra, de a bajnoki címért folyó küzdelem
miatt is fontos volt ez a mérkõzés. A
korábbi feszültég ellenére higgadtan
kézilabdáztak lányaink, mind védekezésben, mind pedig támadásban megfontoltság jellemezte játékukat. Ennek
meg is lett az eredménye, miután a
vendégek a korábbi és most is alkalmazott verekedõs stílusukkal nem tudtak felülkerekedni. Ezáltal a szokásosnál kevesebb gól esett, melyhez kapusaink kitûnõ teljesítménye és mezõnyjátékosaink jól összehangolt munkája
is jelentõsen hozzájárult. Bábolna SE –
Esztergom Hét Vezér SE 16:14.
Május 27-én ismét hét közbeni találkozóra utaztak lányaink, ez alkalommal Dorogon próbáltak meg pontokat
szerezni. Sajnos már az elõjelek kedvezõtlenek voltak, hiszen mindössze
egy cserére volt lehetõsége csapatunknak. Aztán a mérkõzés ötödik percében Dobozy Alexandra korábbi sérülése kiújult, így nem tudta folytatni a
játékot. A bajt tovább tetézte, hogy a
meccs utolsó szakaszát Fehér Mária
sem tudta végigjátszani, õ szalagszakadást szenvedett. Kéziseink nagyot
küzdöttek, de a hõn áhított gyõzelmet
nem tudták megszerezni. Dorogi ESE
II – Bábolna SE 29:28.
A június 6-i utolsó forduló elõtt
együttesünk a Tarján mögött mindöszsze egy ponttal lemaradva a második
helyrõl várja a mindent eldöntõ rangadót.

EURÓPA BAJNOKI EZÜSTÉRMES BÁBOLNAI SPORTOLÓ
Márciusi lapszámunkban mutattuk be a Városi Könyvtár,
Mûvelõdési- és Sportközpont megbízott intézményvezetõjeként, akkor azonban még nem tudtuk róla, hogy válogatott sportoló egy olyan sportágban, mely nem tartozik a
mindennapi tevékenységek közé, extrém sportágnak számít. Vituska Ildikóról, településünk kulturális- és sportprogramjait szervezõ fiatal hölgyrõl van szó, akirõl nemrég
kiderült, részt vett a május 19-tõl 24-ig a boszniai Banja

Lukától alig 10 km-re található Vrbas folyón megrendezett
rafting Európa-bajnokságon. A nõi válogatott tagjaként
óriási sikert értek el, a hét fõs csapat tagjaként szlalomban
a második legjobbak lettek a kifejezetten kemény vadvízi
pályán.
Dr. Horváth Klára polgármester a május 28-i képviselõtestületi ülésen gratulált a bábolnai Európa-bajnoki ezüstérmesnek.

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

22 www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

SPORT HÍREK

ORSZÁGOS
BURIÁN DÁVID

TEKE:

A bábolnai tekecsapat tagjai májusban sem pihentek, annak ellenére,
hogy befejezõdött a bajnoki szezon,
megnyerték az NB II-t. Kétnapos, nívós tekeversenynek adott helyet
ugyanis a Szabadidõközpont május
9-én és 10-én. Az Országos Nõi
Egyéni Felnõtt Bajnokság döntõjét
bonyolították le Bábolnán, melynek
mezõnyében a magyar nõi tekesport
krémje szerepelt. A felmenõ rendszerû bajnokság számos fordulóján voltak túl a pályára állt tekézõk, akik közt
világbajnok versenyzõk is akadtak.
Ez a magas szintû rendezvény az eddigi legnagyobb az új pálya történetében. Méltó helyszíneként debütált a
tavaly nyáron átadott tekepálya, a
résztvevõ versenyzõk elismerõen nyilatkoztak a helyszínrõl és a szervezésrõl egyaránt. A bábolnai tekézõk
teljes létszámban ott segédkeztek a
lebonyolításban, melynek sikere önmagáért beszél.
A kétnapos rendezvény nyitó akkordjaként Skuba István szakosztályvezetõ és dr. Horváth Klára polgármester is köszöntötte a versenyzõket.

2015. június

NÕI DÖNTÕ BÁBOLNÁN,
A VILÁGBAJNOKSÁGON

Skuba István elmondta, a lebonyolítás jogát pályázati úton nyerte el a
bábolnai szakosztály. A létesítményrõl Szarvas Balázs, a versenybizottság vezetõje is elégedetten beszélt.
Elmondta, a bábolnai tekepálya a jövõben is nívós sportesemények helyszíne lehet, miután a bábolnai szakosztály a szervezéssel és rendezéssel járó teendõket is maximálisan teljesítette. Ráadásként a Bábolnai Televízió jóvoltából élõ adásban interneten követhették nyomon az érdeklõdõk az eseményeket.
Ezzel egy idõben utazott a németországi világbajnokságra az utánpótlás tekeválogatott, ahol az U18-as
korosztály oszlopos tagjaként Burián
Dávid is pályára lépett. A szereplés
sajnos nem a várakozásoknak megfelelõen fejezõdött be, ugyanis Dávid
egy korábbi sérülése kiújult, ami rányomta bélyegét teljesítményére.
Amint azt elmondta, óriási élmény
volt számára egy ilyen világversenyen és ilyen helyszínen képviselni
hazánkat. Ha érmet nem, de tapasztalatot annál többet szerzett. Juhász

Tibor szövetségi kapitány továbbra is
számít Dávid válogatottban való részvételére.
Az utánpótlás versenyzõk egyébként tandemben egy ezüstérmet,
egyéniben egy ezüst és egy bronzérmet szereztek.

HEGYIFUTÓ DIÁKOLIMPIA
–BÁBOLNAI SIKEREKKEL
Már megszokhattuk, hogy a Bábolnai Általános Iskola
tanulói sikeresen szerepelnek országos sporteseményeken is. Ezúttal futás a sportág, és nem is akármilyen, hegyi futás. Elsõ alkalommal neveztek Vassné Hun Judit és

Csongrádi Péter tanítványai a diákolimpia hegyi futó számában. Elsõ körben Tatán mérettették meg magukat regionális versenyben, ahol nehéz, emelkedõs és lejtõs terepen kellett a gyerekeknek egy kilométert teljesíteni. Futóink remekül szerepeltek, hiszen négy korosztályban 15 diák jutott az országos döntõbe, melyet
Ózdon rendeztek. Május 16-án a Biben-völgyben
lebonyolított országos versenyen is kitettek magukért diákjaink, hiszen a több mint százötven futó közül a legszebb érmeket is sikerült elhozni. A
7-8. osztályos fiúk mezõnyében Takács Kornél
ezüstérmet szerzett, 5-6. osztályosok között
Panák Máté a dobogó harmadik fokára állhatott
fel, Panák Bence pedig korosztályának bajnoki címével dicsekedhet.
Az Ózdon kitûnõ eredménnyel büszkélkedõ hegyi futó csapat tagjai voltak: Döbrösy Anna, Füredi Martin, Panák Bence, Sulyok Dorina, Élõ Lázár,
Trifusz Kata, Pintér Dominika, Panák Máté, Szabó
Regina, Takács Bálint, Poprády Petra, Horváth
Mátyás, Simon Dóra, Takács Kornél. Felkészítõ tanárok: Vassné Hun Judit és Csongrádi Péter.
www.btv.hu
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BRONZÉREM KERÜLT A BÁBOLNAI NÕI
U15-Ö S KOROSZTÁLYÚ LABDARÚGÓK NYAKÁBA

Már majdnem egy éve foglalkozik
Csongrádi Péter edzõ a Bábolnai
Sportegyesület berkein belül szervezõdött U15-ös nõi labdarúgócsapattal. Ebben a szezonban beneveztek a
megyei bajnokságba, ahol 10 csapat
versengett a gyõzelmekért, majd a
döntõbe jutásért. Remek mérkõzéseken kitûnõ eredményeket értek el fia-

tal lányaink, akik kivívták a megyei
döntõben való részvétel jogát. A háromcsapatos sporteseményre zuhogó esõben május 23-án Ácson került
sor, ahol a már több éve együtt focizó
Komárom és Kecskéd együtteseivel
mérkõztek a legjobb helyezésekért.
A kecskédiektõl mindössze egy aprócska góllal kaptak ki, de a mérkõ-

ÜNNEPÉLYES

zés képe alapján akár õk is nyerhettek volna. A magasabb osztályú focistákat felsorakoztató komáromi gárda már egyértelmûen gyõztes csapat
képét mutatta, ellenük a tisztes helytállás volt a cél. Nõi focistáink az utolsó másodpercekig foggal-körömmel
hajtottak a szépítõ gól megszerzéséért, valódi heroikus küzdelmet vívtak
ellenfelükkel és az idõjárási körülményekkel.
Csongrádi Péter edzõ lapunknak
elmondta: Bábolna és a város sportegyesülete büszke lehet, hogy a lányok olyan mezõnyben remekeltek,
melyben rutinos nõi focisták szerepeltek. A bábolnai lányok erõssége
abban rejlett, hogy hihetetlen akarással küzdöttek.
A bronzérmek és a harmadik helyért járó kupa átadására a május 31i U19-es labdarúgó mérkõzés szünetében került sor, amikor Veresné
Szkocsek Mária alpolgármester és
Nagy Lajos, a BSE elnöke köszöntötték a lányokat, akik ajándékként egy
tortát is átvehettek a szép eredmény
jutalmául.

BÚCSÚ AZ OVI FOCITÓL

Ünnepélyes eseményre került sor a Bábolna –
Vértesszõlõs U19-es mérkõzést megelõzõen. Ahogy azt
magasabb szintû focimeccseken megszokhatták a szurkolók, a csapatokat a bemutatáshoz fiatalabb labdarúgó
palánták kísérik fel a pályára. Ezúttal bronzérem-várományos ifistáink mellett az ovis focisták vonultak a zöld gyepre, hogy azok a csemeték, akik õsztõl már iskolába mennek, elbúcsúzzanak ovis társaiktól. Szilágyi Ágnes, a csapat fõ segítõje búcsúztatta az apróságokat, majd Veresné
Szkocsek Mária alpolgármester köszöntötte a ballagókat.
Ajándékot is hozott magával, egy mini focipályát formázó
tortával lepte meg a legifjabb focistákat. Nagy Lajos, a Bábolnai Sportegyesület elnöke bíztató szavai után a 6 ballagó külön ajándékainak átadása következett: Horváth
Ákos, Hanaszek Tamás, Greguss Máté, Horváth László,
Bódis Patrik és Szalai Péter, valamint Csongrádi Péter és
Fábián Dávid edzõk vehették át aranyérmeiket, útravalónak szánt emléktárgyaikat.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ: a BTV ügyvezetõje / Fõszerkesztõ és fotók: Hantos Péter
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Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztõsége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: Misztótfalusi Kft. Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.
24 www.btv.hu

