
26. évfolyam 7. szám26. évfolyam 7. szám

F
Ó

R
U

M
F

Ó
R

U
M

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja
www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal

OO
B

Á
B

Á
BB

 
LL

NN
AA

IICímlap fotó: Tóth Sándor



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu2

2015. július

Valamennyi diák szívrepesve várja a nyári vakációt, a
gondtalan pihenés, játék, kirándulás idejét. A szülõknek
viszont  gondot jelent, hogyan is oldják meg alsó tagoza-
tos gyermekük felügyeletét a nyári szünidõ alatt. Erre pró-

bált megoldást keresni a Bábolnai Hölgyek Egylete, ami-
kor meghirdette a nyári tábort. A tervezett hat turnusból
hármat sikerült feltölteni 17-17 fõs létszámmal. A diákok
programjait és azok megvalósítását két pedagógus irá-
nyítja. Az õ munkájukat az egylet tagjai segítik. A progra-
mokat a Nemzeti Ménesbirtok munkatársai , magánsze-
mélyek is támogatják. Az autóbuszos utak megvalósítása
Szabó Ferenc  úr támogatásának köszönhetõ. A táboro-
zók ebédjérõl Bábolna Város Önkormányzata gondosko-
dik.

A programok 8 órakor kezdõdnek az általános iskola
épületében és 15 órakor fejezõdnek be.

Játékos és kézmûves  foglalkozások,  kirándulás a kör-
nyéken – elsõ héten a gyõri állatkert, második héten Tata,
harmadik héten Kisbér az úti cél; valamint ismerkedés  Bá-
bolnával, sportos foglalkozás vagy akadályverseny szere-
pel többek között a programban.  

Reméljük e kezdeményezéssel a szülõknek segítséget
nyújtunk a szünidõ egy részére, a kisdiákoknak pedig sok
élményt , hasznos elfoglaltságot, kellemes idõtöltést tu-
dunk biztosítani. Veresné Szkocsek Mária

A település lakóinak
egészségét óvva egész-
ségnapot szervezett a Bá-
bolnai Hölgyek Egylete a
Szabadidõközpontban jú-
nius 6-án, szombaton. Az
egészségvédelmi progra-
mok nyitányán dr. Horváth
Klára polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, aki a
hölgyegylet hosszú távú
egészségvédelmi törekvé-
sén túl az egészségnap
céljait is kifejtette, majd arra
biztatta az érdeklõdõket,
hogy válogassanak kedvük

szerint a felvonultatott egészséges élelmiszerekbõl, és ve-
gyenek részt a nap ismeretterjesztõ elõadásain, kezelése-
in. A nap elsõdleges célja a gondolatébresztés volt, ösztö-
nözve a helyieket, hogy tudatosabban figyeljenek az
egészséges életvitel kialakítására testben és lélekben. A
test, a lélek és a szellem egyensúlyáról beszélt Fábiánné
Tóth Hedvig, a Bábolnai Hölgyek Egyletének tagja is ak-
kor, amikor az egészséges életet említette. Véleménye
szerint, e hármas egységnek harmóniában kell mûködnie
ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. A fõszervezõ saját
személyes tapasztalatai alapján mérlegelt, így a testet és
a lelket egyaránt gyógyító témakörök szerint állította össze
a napi programot. Az egészségvásárban a tudatos táplál-
kozás alapanyagain túl kozmetikai termékek is rendelke-
zésre álltak. Az egyes gyógyító termékeket testközelbõl fi-
gyelhették, sõt ki is próbálhatták a jelenlévõk. Most elõ-
ször volt például thai-chi bemutató városunkban, amit egy
szépkorú társaság prezentált a Szabadidõközpont bejára-
tánál. Az asszonyok valamennyien a mozgás örömébe ve-
tett hitükkel gyógyulnak, az idõs éveiket a harmóniára

koncentrálva igyekeznek szebbé, mozgalmasabbá tenni,
miközben példát is mutatnak kortársaiknak.

Kövi Szabolcs zenész egzotikus népek fúvós hangsze-
reit szólaltatta meg, és egyfajta hangterápiás, hangmedi-
tációs elõadásával a spirituális elmélyülés felé irányította
hallgatóságát. 

Dr. Bajnóczky Katalin biológus, a gyõri kórház genetiku-
sa az étrend-kiegészítõkrõl tartott elõadásában kifejtette,
hogy miként tölthetjük fel nyomelem és vitamintárunkat
vegyszermentes kiegészítéssel.

A témák közt teret nyert a jóga és a gyógynövény-terá-
pia, ez utóbbi a természet õserejét kihasználva bárki szá-
mára elérhetõ. A jó tanácsok azonban ebben a témában is
fontosnak bizonyultak, hiszen a gyógynövények alkalma-
zását illetõen is vannak aranyszabályok, melyek megtartá-
sával érhetjük csak el a gyógyító hatást.

Az egészségnap vendége volt a közismert énekes,
mûsorvezetõ, újságíró, Soma, azaz Spitzer Göngyi is, aki
elõadásában azt feszegette, hogyan lehet az emberiség
boldogabb, szabadabb, és hogyan érheti el a lelki békét
és harmóniát, mely ugyancsak az egészség alapja. E mel-
lett komoly társadalomkritikát is megfogalmazott. 
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Az önkormányzat június 25-én tar-
totta rendes ülését, ahol teljes lét-
számmal, határozatképesen jelent
meg a képviselõ-testület. 

Az elõzetesen közzétett napirendi
pontokon túl más, a város számára fon-
tos témákat is taglaltak az egyebekben.
Az ülés kezdetén a bizottságok döntései,
javaslatai kerültek terítékre. Mindkét ap-
parátus foglalkozott a Beregrákosi Refor-
mátus Egyházközség anyagi támogatást
igénylõ megkeresésével. Úgy döntött a
testület, hogy az anyagi segítségnyújtást
úgy vállalja fel, ha nem az egyházközség
fõszámlájára intéz befizetést, hanem fel-
keres egy beregrákosi családot, vagy
akár intézményt Ukrajnában, melynek
közvetlen támogatást nyújt.

Döntésük alapján a Béke utcai bérla-
kás környékének zöldfelületi rehabilitáci-
ójára bruttó 2,6 millió forint támogatást
ad az önkormányzat. Egyéb lakossági
kérdések között a grémium döntött a Kõ-
risfa utcai napelemes szigetüzemû közvi-
lágításról. A beruházásban jelenleg az
útszakasz egy része érintett, az önkor-
mányzat a jövõben tervezi a bõvítést.

A testület tagjai szavazatukkal hozzá-
járultak, hogy a településen és környé-
kén július 17-e és 19-e között rally baj-
nokság szervezõdhessen. 

Döntés született a Rózsaerdei úti ön-
kormányzati bérlakások eladásával kap-
csolatban is. Itt a földterülettel és a gará-
zsokkal együttesen öt lakás értékesítését
tervezik, melyeket elsõként a jelenlegi
bérlõk vásárolhatnak meg. Ha a bérlõk
nem kívánnak élni a vásárlás jogával, ak-
kor kiköltözésüket követõen értékesíti az
önkormányzat az ingatlanokat.

A kormány befogadta a bábolnai tan-
uszoda építési projektet. Czunyiné dr.
Bertalan Judit államtitkár levélben közöl-
te a pozitív pályázati bírálatot, így annak
anyagi vonzata a 2016-os költségvetés-
be beépítésre került és az Országgyûlés
elfogadta azt. A kivitelezés 2017. elején
kezdõdhet majd, és a remények szerint
2017. második felében már üzemelhet a
tanuszoda. 

Az ezt követõ napirendi pontokban az
oktatási intézmények beszámolóira ke-
rült sor. Elsõként a bábolnai Százszor-
szép Óvoda és Bölcsõde, majd az általá-
nos iskola és a Ritmus Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola vezetõje mutatta be az intéz-
mények munkáját. Kérdések és válaszok
után a képviselõk elfogadták a tájékozta-
tókat.

Az óvoda-bölcsõde ügyében létszám-
bõvítésrõl is szó esett. Az eddig 4 órában
dolgozó óvodatitkár és 4 órás pedagógi-
ai asszisztens óraszáma 8-8 órára bõvül,
tehát egy plusz fõ alkalmazására is sor
kerül a jövõben. 

Meghallgatta a testület a Bábolnai
Sportegyesület beszámolóját is. Nagy
Lajos BSE elnök nagy örömmel mesélt a

helyi sportsikerekrõl. A képviselõk elfo-
gadták a beszámolót és kinyilvánították:
a bábolnai sport a jövõben is támogatan-
dó terület.

Módosították a Bábolnai Közhasznú
Közalapítvány alapító okiratát. A témá-
ban technikai jellegû átvezetésekre ke-
rült sor. 

Elhangzott a város 2014. évi környeze-
ti állapotáról szóló beszámoló is, melyre
ugyancsak igennel szavaztak a grémiu-
mi tagok. 

A nyolcadik napirendi pontban a Pol-
gármesteri Hivatal melletti játszótéren lé-
võ épület-felújítási árajánlatokról tárgyal-
tak. Az épületben garázs, raktárhelyiség
illetve illemhely kerül kialakításra, mely
kivitelezést a tervek szerint már augusz-
tusban befejezhet a megbízott vállalko-
zó. A megújult tér avatóját augusztus vé-
gére tervezi az önkormányzat. 

Foglalkozott a grémium a Gördülõ Fej-
lesztési Terv elfogadásával is, melyet az
ÉDV Zrt. kért az önkormányzattól, majd
ezt követõen a Bábolna-Bana vízfolyás
kérdését vitatták meg. Városunk döntés-
hozói kinyilvánították, hogy nem kíván-
nak Bana közigazgatási területén a vízfo-
lyás partján rendet tartani, tehát sem
anyagi, sem erkölcsi tekintetben nem tá-
mogatják Banát ebben az ügyben. A
szomszédos község önkormányzata
ügyvédi megkeresés alapján kérte az
egyeztetés lehetõségét.  A testület egy-
hangúan foglalt állást az ügymenetben. 

A következõkben a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központ tájékoztatóját
tárgyalták, melyben a banai Jókai Mór
Általános Iskola átszervezésével járó vál-
tozás szerepelt. Már több fórumon is el-
hangzott: a banai intézmény beolvad a
Bábolnai Általános Iskolába. A tájékozta-
tót csupán tudomásul vehette a testület,
hiszen az ügyben a fenntartó intézked-
het. Államtitkári döntés alapján a felsõ ta-
gozat megszûnik Banán, és az itt tanuló
felsõs diákok átkerülnek a Bábolnai Álta-
lános Iskola megfelelõ tanulócsoportjai-
ba. A képviselõ-testületi határozatban a
grémium tagjai az intézményfenntartó
központ elnökének és a komáromi tan-
kerület vezetõjének is megfogalmazták
az ezzel kapcsolatos aggályaikat, és kér-
ték, hogy az osztálybontásokat végez-
zék el. Fõként a hatodik osztályban van
szükség az intézkedésre, miután a
banaival szemben a bábolnai oktatási in-
tézményben emelt szintû nyelvoktatás
folyik, így a tanulók tudása eltérõ lehet.

A folytatásban a ViaSana Bt. megkere-
sésével kapcsolatban, az 1-es számú há-
ziorvosi körzet rendelõjében lévõ eszkö-
zök tulajdonjogáról foglaltak állást a gré-
mium tagjai. Korábban a cég térítésmen-
tesen ajánlotta fel az eszközöket az ön-
kormányzat részére, a Bt. azonban ko-
rábbi határozatát megváltoztatva az esz-
közöket megvásárlásra ajánlotta fel an-

nak okán, hogy az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár felé mintegy 1,3 millió
forintos visszafizetési kötelezettsége
van. A képviselõk azonban úgy látták: a
kötelezettség nem tartozik az önkor-
mányzat hatáskörébe, hiszen a rendelõ-
ben lévõ eszközök nagy része a város
tulajdonát képezi. A kérdésben hozott
határozatban a testület úgy döntött,
hogy nem kíván élni a megvásárlás lehe-
tõségével, mivel önkormányzati tulajdo-
nú eszközökrõl van szó. (Mint elhang-
zott: a felvásárlást egyrészt az intézmé-
nyi átvételkor született, majd azután az
egészségügyi központ felújításakor ke-
letkezett dokumentumok is bizonyítják.)

Döntött a testület a polgármester jutal-
mazásáról is, valamint az egyebek napi-
rendi pontban foglalkoztak a Széchenyi
lakóteleprõl érkezett játszótéri bejelen-
téssel, amely kapcsán elhangzott: a ját-
szótér felújítása esedékes. A tervek ké-
szülnek,  csak a megfelelõ pályázati
konstrukcióra vár az önkormányzat,
hogy a létesítmény ne csak részlegesen,
hanem a terület teljes egészében újul-
hasson meg. Addig az önkormányzat az
itt élõk türelmét kéri. 

A Bábolna Sped Kft. kérelmével is fog-
lalkozott a testület. A bábolnai cég rak-
tárbázist épít az IKR-el szembeni terüle-
ten, és az építkezés során egy víz fõny-
omóvezetéket találtak meg, mivel nagy
valószínûség szerint tervezõk a közmû-
szolgáltató cégekkel való egyeztetése
nem volt teljeskörû. A probléma megol-
dása már folyamatban van. 

A települési szelektív szemétgyûjtõ
szigetek állapotára is kitértek a döntés-
hozók, hiszen – hiába nem odaillõ – egy-
re több lakos helyezi el ide kommunális
hulladékát. A testület úgy döntött, hogy
árajánlatot kér a szelektív szigetek terüle-
tére kiépítendõ kamerás megfigyelõ-
rendszer telepítésére, valamint a lomtala-
nításra is. Az árajánlatokkal a szeptem-
beri ülés alkalmával foglalkozik. 

A továbbiakban szó esett a megürese-
dett háziorvosi praxis betöltésérõl. A gré-
mium a téma kapcsán szeptemberben
tárgyalja annak az orvosnak a pályáza-
tát, aki egyetlen pályázóként jelentkezett
a praxisra, addig továbbra is hirdeti a be-
töltendõ munkakört. 

A testület közterület-használati enge-
délyt is kiadott, majd a Víztorony utat a
Csikótelepi úttal összekötõ út építése
kapcsán érkezett lakossági észrevétel
került terítékre, miután az itt élõk jelez-
ték: nincs szükségük az útra. A képvise-
lõk a szabályozási tervvel összhangban
továbbra az út megvalósítása mellett
voksoltak. 

A következõ testületi ülés elõrelát-
hatóan szeptember 24-én lesz, ameny-
nyiben a nyár során indokolt módon
rendkívüli testületi ülést nem hív ösz-
sze a polgármester.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ



Az önkormányzat minden esztendõben gondoskodik a
város virágosításáról a szép és rendezett környezet érdeké-
ben. Ezúttal 5600 egynyári virágot ültettek ki Bábolna kü-
lönbözõ területeire, így celóziát, büdöskét, porcsínrózsát,
zsályát, rézvirágot, vasvirágot és még számos virágzó fajtát
telepítettek elsõsorban a körforgalomba, valamint a posta
elõtti ágyásokba. A virágokból jutott az iskola, a polgármes-
teri hivatal és a kávézó környéki virágosládákba is, de csi-
nosították az Ácsi út mentén, az Árkádsornál lévõ parkot is.
A virágosításban a településgazda irányításával a közmun-
kások dolgoztak.

KÖZIGAZGATÁSI SZÜNET 
A HIVATALBAN

A Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatalban

a képviselõ-testület határozata alapján

2015. július 27. és július 31. között
igazgatási szünet

került elrendelésre.
Ezen idõszak alatt csak sürgõs, 

anyakönyvi ügyek intézésére kerül sor.
Ügyeleti telefonszám: 30/43-43-484.

Bábolna Város Önkormányzata

BÁBOLNAI
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfõ: 12:30 – 16:30
Kedd: 8:30 – 11:30, 12:30 – 14:30
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00
Péntek: szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester
fogadóórája:

csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyzõ ügyfélfogadási rendje: 
hétfõn és csütörtökön 

hivatali ügyfélfogadási idõben.

Aljegyzõ ügyfélfogadási rendje: 
hétfõn és csütörtökön 

hivatali ügyfélfogadási idõben.

ELKEZDÕDÖTT A BUSZVÉGÁLLOMÁS
BURKOLATFELÚJÍTÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a bábolnai
buszpályaudvar burkolat felújítási munkái július 6-tól
megkezdõdnek. A felújítás ideje alatt a buszvégállomás
nem kerül áthelyezésre, továbbra is zavartalanul fog mû-
ködni félpályás sávelzárások és ideiglenes rámpák kiala-
kításával. A lakosság biztonságának megóvása érdeké-
ben a gyalogos forgalom ezen az oldalon szünetelni fog.
A felújítások miatt járó kellemetlenségekért elõre is elné-
zésüket kérjük. Köszönjük szíves megértésüket és türel-
müket.

Dr. Horváth Klára polgármester

ÍZELÍTÕ A PROGRAMOKBÓL!
Pénteken a nagyszínpadon fellép a Ritmus
Koncert Fúvószenekar, Tóth Vera, valamint a
Szinkron Együttes. Szombati napon fellép a
Motiva zenekar, a Sógorok és az Electron
Band.
Emellett számos programmal készülünk, lesz-
nek Bringóhintók, melyekkel be lehet kalan-
dozni Bábolnát, gokartok, mászófal a sport-
kedvelõknek és még sok más érdekesség.

A részletes programokat megtekinthetik 
a plakátokon és a BTV honlapján.

BÁBOLNAI FÓRUM
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VIRÁGOS BÁBOLNA

Bábolna, 2015. szeptember 11–12.
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Örömteli, hogy egyre növekszik a fiatal házasok gyer-
mekvállalási kedve. Míg májusban két bábolnai babával
büszkélkedhettünk, június hónapban négy kisgyermek szü-
letett településünkön. Dr. Horváth Klára polgármester ezút-
tal is meglátogatta a csecsemõket és szüleiket, hogy átad-
ja városunk önkormányzatának ajándékát, illetve felajánlja

az állam által nyújtott 40 ezer forint értékû életkezdési támo-
gatást. 

Június 22-én elõször Szakács Kristófot látogatta meg,
majd Böröcz Rolandnál tette tiszteletét, aztán Tóth Zoé Zsa-
nettet köszöntötte, végül Farkaskúton Bakulár László Mik-
lósnál járt.

JÚNIUSBAN NÉGY BABA SZÜLETETT

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

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott informáci-
ónk szerint elkészült az Otthon Melege Program kereté-
ben meghirdetett, a mosógépek energiahatékonyságot
eredményezõ cseréjét támogató alprogram elektronikus
pályázati honlapja. 

Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja 12 ezer
magyarországi lakóhellyel rendelkezõ magánszemély
számára nyújt 25–45 ezer forint vissza nem térítendõ álla-
mi támogatást új, magas energiahatékonyságú mosógé-
pek beszerzéséhez.

A pályázók 2015. július 1-je és 2015. szeptember 30-a
között, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
nyújthatják be pályázataikat kizárólag elektronikus úton, a

pályázati portálon keresztül. Ehhez rendelkezniük kell
ügyfélkapus regisztrációval a www.magyarorszag.hu kor-
mányzati portálon.

Az elektronikus pályázati rendszerrel és a pályázatkeze-
léssel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ügyfélszolgálata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai In-
tézet Kft. pályázatkezelõ szervezet munkatársai adnak tá-
jékoztatást a pályázati honlapon jelzett ügyfélszolgálati
idõben, a megadott elérhetõségeken.

Az Otthon Melege Program mosógépcsere alpro-
gramjával kapcsolatos tájékoztatás a továbbiakban a
www.mgcs-2015.nfsi.hu elektronikus pályázati felületen
történik. 

AZ OTTHON MELEGE PROGRAMRÓL
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ELBÚCSÚZTAK ISKOLÁJUKTÓL
A nyolcadikos diákoknak utoljára szólalt meg az

általános iskola csengõje. A végsõ búcsú ceremóniája a
hagyományok szerint történt idén is: a diákok elsõként
a tanári kartól búcsúztak június 12-én pénteken, majd
másnap az ünnepélyt is megtartották az iskola udvarán.

A ballagást megelõzõ nap vidám hangulatban telt, noha
a búcsúzás szomorúsága is ott volt a szemekben és a szí-
vig ható búcsúzó szavakban. A tanári szobában összegyûlt
pedagógusok egy-egy szál virággal a kezükben figyelhet-
ték a nagyra nõtt diákokat, akik ebben a pillanatban inkább
a múltban történt élményekre koncentráltak, mint az elõttük
álló izgalmas jövõre.

A két végzõs osztály átadta ajándékba szánt tablóját is,
amelyen utoljára díszeleg együtt a még gyermekarcú csa-
pat. A köszönet és a hála szavai után a vidámság nyert te-

ret az iskolában. Mindkét búcsúzó társaság színjátékkal
rukkolt elõ osztálymûsorában, melyben már a jövõképüket
vázolták fel. A viccesen kifigurázott jelenetek hátterében
még ezekben a percekben is ott volt a búcsú múlandó szo-
morúsága és a tanárok óvó tekintete. 

A végzõsök ezt követõen bolondos maskarákba bújva
járták be az osztálytermeket, majd a település utcáit. A bo-
londballagás örömeiben valamennyi diák kötelezõen oszto-
zott. A nyolcadikosok játékában több rúzsfoltos puszi is el-
csattant, amitõl a kisebbek igyekeztek mihamarabb meg-
szabadulni. És habár a játék a bolondos szertartás idejére
sem durvult el, a kisebbek is tudták, egyszer kárpótolja
majd õket az idõ: lesz majd, amikor õk osztják a rúzsos bú-
csúcsókokat. A nyolcadikosok napja szerenáddal és a ban-
kettel ért véget.

Másnap, szombaton a családok részvételével ünnepé-
lyes keretek közt búcsúztak a ballagók az iskolában. Az in-
tézményt is díszbe öltöztették. A zöld táblákon krétával raj-
zolt virágok közt megható verssorok figyelmeztették a diá-
kokat: elteltek az általános iskolai évek.

A ceremónián a kiválóan teljesítõ diákokat is jutalmazták.
A város önkormányzatának elismerését, a Kiváló Diák Cí-

met Bujáki Bálint, 8. a osztályos tanuló kapta, amit a nyolc
éven át nyújtott kiemelkedõ tanulmányi eredménye, a sport
és mûvészet területén végzett teljesítménye okán vehetett
át dr. Horváth Klára polgármestertõl. Emellett a nevelõtestü-
let hat tanulót részesített dicsértben.

A ballagási ceremónia különleges momentuma volt a ga-
lambröptetés, amit Török Mártonnak köszönhettek a végzõ-
sök és virágot osztó családtagjaik. A ballagóknak a tanév-
záró ünnepségre szervezetten már nem kellett megjelenni-
ük, így számukra az utolsó nap az iskolában a ballagás
szép és felejthetetlen eseménye volt.

ELÉRKEZETT A PIHENÉS IDEJE
Véget ért a 2014/2015-es tanév, melynek végén 281 ta-

nuló örülhetett a vakációnak. A ballagást követõ héten,
június 19-én megtartották a tanévzáró ünnepséget is a
Bábolnai Általános Iskolában. Peresztegi Gáborné igaz-
gató ünnepi beszédében hosszasan sorolta azokat a ta-
nulmányi- és sporteredményeket, melyek mind azt tük-
rözték: az iskola idén is (az alsó tagozaton hét, a felsõ-
ben nyolc tanulócsoporttal) eredményes tanévet zárt.

A tanulók többsége lelkiismeretesen készül a tanítási
órákra. Idén 46 kitûnõ és 34 jeles eredménnyel büszkélke-
dõ diák vehetett át könyvjutalmat az igazgatótól. Ezen túl-
menõen számos megyei és országos megmérettetésben
bizonyítottak a bábolnai diákok, kiknek teljesítményét a tan-
év során több ízben is jutalmazták.

A nevelõtestület igyekezett az egész tanév során tartal-
massá tenni az oktatást. Ünnepségeiket ugyan költ-
séghatékonyan, de annál szórakoztatóbban szervezték, így
járva a diákság kedvében. 

A tanévzáró ünnepség arra is alkalmat adott, hogy elis-
merjék azon pedagógusok munkáját is, akik tanulóikat me-
gyei és országos szintû versenyekre juttatták. Mint az ünne-
pi beszédben is elhangzott: a komáromi tankerület is jutal-
mazott két pedagógust, így Prekler Orsolya és Veres Zoltán
pedagógusok kiemelkedõ munkájuk elismeréseként vehet-
tek át oklevelet. Elköszöntek Szántó Zoltánné tanítónõtõl is,
aki nyugdíjba vonulása okán búcsúzott az intézménytõl.

Az alsó- és a felsõ tagozaton is kitüntetett egy-egy diákot
a város polgármestere, dr. Horváth Klára. Ezen elis-
merésekben Fekete Martin és Czefernek Dorka részesült.

Az iskola tantestülete számára a tanévzáró ünnepséggel
még nem érkezett el a pihenés ideje, a tanítókra, tanárokra
még adminisztratív feladatok vártak. A szabadságok ideje
július elsejétõl kezdõdött. A feladatok sorát bõvíti, hogy ál-
lamtitkári döntés alapján intézményi átszervezésre kerül
sor. Ez alapján a banai Jókai Mór Általános Iskola beolvad
a bábolnai intézménybe. Peresztegi Gáborné igazgató el-
mondása szerint ez azt jelenti, hogy a banai iskola felsõs ta-
gozatos tanulóit a bábolnai iskola felsõs osztályaiba kell el-
helyezniük.

Az új tanév szeptember elsején kezdõdik. Ekkor két elsõ
osztály indul, miután 45 kisóvodásból lesz kisdiák.

A tankönyveket a tanulók az elsõ tanítási napon vehetik
át, addig a diákságnak azonban nincs más dolga, csak,
hogy (a pedagógusok tanácsa szerint biztonságosan) ki-
használja a nyár örömeit.
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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 BábolnaiKözös Önkormányzati Hivatal
hirdetõtábláján, illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
banai kirendeltségéhez 

KIRENDELTSÉG VEZETÕ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A megbízás idõtartama: határozatlan idejû.

A munkavégzés helye: Bana, Jókai u. 18.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvõképesség
– büntetlen elõélet
– fõiskola
– felhasználói szintû MS office ismeret
– „B” kategóriás jogosítvány
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

További információk:
Kocsis Gábor jegyzõ (34/568-002)

BÁBOLNAI POLGÁRÕR EGYESÜLET 
Bábolna, Zrínyi utca 15.,

tel.: 30/621-2011, Sáhó András elnök.

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)

CÍMLAPFOTÓ PÁLYÁZAT
A Bábolnai Fórum szerkesztõsége pályázatot hirdet
2016. évi lapszámainak borítóihoz fotók elkészítésé-
re. A képek témája lehet természet-, épület-, köztér-
fotó, lényeg, hogy Bábolnához kapcsolódó legyen.
Legalább 10 megapixeles, 300-as felbontású fotókat
várunk téli, tavaszi, nyári és õszi hangulati hatások-
kal a btv@babolna.hu e-mail címre. A nyertesek fotói
újságunk címlapját díszítik majd januártól decembe-
rig, emellett fényképezéssel kapcsolatos tárgyjuta-
lomban is részesülnek.

BÍRSÁGOLHATÓ A PARLAGFÜVES
TERÜLET TULAJDONOSA

A parlagfû elleni védekezésre szólít fel a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága. A
felhívás valamennyi kül- és belterületi ingatlan-, illetve föld-
tulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, bármilyen földterület
tulajdon, illetve kezelési jogával bíró természetes, illetve jo-
gi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerve-
zetre vonatkozik.

A hatályos jogi szabályozás szerint június 30-ig kötelesek
a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt
az állapotot a vegetáció végéig (gyakorlatilag az elsõ fagyo-
kig) folyamatosan fenntartani. A védekezési kötelezettség
teljesítését belterületen a jegyzõ, külterületen a Kormányhi-
vatal Járási Hivatalai Földhivatalainak mezõgazdászai ellen-
õrzik. 

Az ellenõrzések július 1-jét követõen kezdõdnek. Ameny-
nyiben az ellenõrzések a védekezési kötelezettség elmara-
dását, vagy annak nem megfelelõ teljesítését állapítják
meg, belterületen a jegyzõ, külterületi ingatlanok esetében
a növényvédelmi hatóság (együttesen: eljáró hatóság) kö-
teles hivatalból eljárást indítani. 

A mulasztó további felszólítást a védekezésre nem kap,
az eljáró hatóságok közérdekû védekezés keretében a mu-
lasztó kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfû-
mentesítést. Az eljárás következõ szakaszában a mulasztó-
val szemben a növényvédelmi hatóságnak kötelezõen nö-
vényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely bírság mértéke
15.000 – 5.000.000 forint között állapítható meg. A bírság
mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a
bírság összege a fertõzött terület elhelyezkedése (kül- vagy
belterület), a fertõzött terület nagysága (m2; hektár), illetve
a parlagfûvel való borítottsága függvényében változik. A
kellemetlenségek elkerülése érdekében a védekezési köte-
lezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék a parlagfû fer-
tõzés alakulását, maradéktalanul tegyenek eleget a jogsza-
bályban elõírtaknak.
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A Bábolnai Hölgyek Egylete nem tévedett akkor, amikor
útjára indította a termelõi piacot, melynek már az elsõ alka-
lommal is nagy sikere volt. A folytatásra egy hónapot kellett
várni: június 13-án azonban ismét kézmûves portéka és
friss termelõi áru került a standokra. A város központjába
valóban élet költözött. Sokan gondolták úgy szombat reg-
gel, hogy kosarat ragadnak, kézen fogják a gyerekeket és
a nagyszülõt, és kilátogatnak a termelõi piacra.  Ráadásul
az idõjárás is kedvezett, így verõfényes napsütésben válo-
gathattak kedvükre a vásárlók, és bámészkodhattak az vá-
sárlókedv nélkül érkezett érdeklõdõk. A kínált árucikkek
közt ismét lehetett kézmûves tejterméket, házi mézet, ször-
pöt és dísztárgyakat is találni. 

Az elsõ alkalommal a virág és a palánta volt a legkelen-
dõbb, most a termelõi piac legnépszerûbb standja talán a
füstölt húst árusító  Virág Anitáé volt, aki elmondta: párjával
Ménfõcsanakon, családi vállalkozásban foglalkoznak az ál-
lattartással és a házi feldolgozással, engedélyezett feldol-
gozóval, visszatérõ vásárlókörrel rendelkeznek, a megyei
piacokon árusítanak, áruik pedig széles körben keresettek.
A füstölt szalonna és sonka illata bizony sokakat csalogatott
ide, ennél a standnál az eladónak nem kellett túl nagy erõ-
feszítéseket tennie, már ami a reklámot illeti. Aki besétált a
“füstölt illat csapdába”, az kóstolás nélkül biztosan nem tá-

vozott, az ízek harmóniája pedig meggyõzte a kóstolót. A
mangalica sonka, disznósajt, vastagszalámi, disznósajt és
a szalonna így gyorsan fogyott.

Poprády Ildikó, a piac fõszervezõje elmondta: a termelõi
piac a Bábolnától negyven kilométeres körzetben élõ kister-
melõknek ad lehetõséget árusításra. Így érkezhettek kecs-
ketejjel például Nagyigmándról és Vértestolnáról, a manga-
lica áruval Gyõr mellõl, Ménfõcsanakról, és fazekasáruval
helybõl, Bábolnáról. 

Szarka Krisztina saját készítésû fazekas termékekei, má-
zas fõzõedényei mellett nem lehet dicsérõ szó nélkül el-
menni. A fiatal alkotó portékái bizonyítják, a gyártósori sza-
lagon készült mûanyagnál van jobb választási lehetõség.
Szarka Krisztina kérdésünkre elégedetten beszélt a piac lét-
rejöttérõl, ezt hangsúlyozta Poprády Ildikó fõszervezõ is, aki
úgy fogalmazott: a jövõben a piac bõvítése a cél.

Sokan hiába keresték ugyanis a friss zöldséget és gyü-
mölcsöt. Ennek hiányáért azonban nem a piacot szervezõ
hölgykoszorú hibáztatható, a törekvések közt ez is szere-
pelt, azt viszont nem láthatták elõre, hogy a kereskedõ
megbetegszik.

Kárpótolt azonban a könyvtár, hiszen az intézmény a vá-
sár idejére kimozdult a falak közül. Kitelepült, és a fák ár-
nyékában kínált minden korosztály számára olvasnivalót. 

Benis Piroska könyvtárvezetõ elmondta, akciójuk a köny-
vek, az olvasás és a könyvtár népszerûsítésére kelt életre.
Õk ugyanis azon fáradoznak, hogy a könyvárbajárás gya-
korlott szokássá váljon. Miután az olvasók száma egyre
csökken, a könyvtár munkatársai úgy gondolták, a mozgó
könyvtárral õk viszik közelebb a kultúrát az emberekhez,
ezúttal pedig a beiratkozásra is kiemelten ösztönöztek. A
vásári hangulat kiváló eszköze volt a könyv és Hécz Attila
költõ gyermekversei, amit bábolnai gyerekek olvastak fel a
nagyközönség szórakoztatására. A könyvtár standján az al-
kotó három megjelent kötetét is forgathatták a piac látoga-
tói. Elõtte azonban a Zsebsün együttes muzsikált és tett a
gyerekek kedvére. A zenekar a kisiskolásoknak szóló
Plüsscápa címû kötetbõl megzenésített két gyermekverset
is elõadott Hécz Attila szerzõ és a hallgatóság örömére.

Aki ezt a szombati piacalkalmat kihagyta, annak nem kell
sokat várnia a következõre. Július 11-én, majd augusztus
15-én a kézmûves portékák mellé ismét  kulturális program-
mal is készülnek a szervezõk.

ÁRUBAN ÉS RÍMEKBEN IS GAZDAG VOLT A PIAC

MINDEN HÓNAPBAN
TERMELÕI PIAC!

Immáron negyedik alkalommal rendezi meg a Bábol-
nai Hölgyek Egylete augusztus 15-én, szombaton a Bá-
bolnai termelõi piacot. Minden hónapban egy alkalom-
mal várják a szervezõk és az õstermelõk finom, friss ha-
zai termékekkel a helyieket és a környékbeli települések
lakosait egyaránt.

A piac sikere nem csak a vásárlók érdeklõdésébõl
érezhetõ, hanem a termelõk részérõl is, hiszen egyre
többen maguktól jelentkeznek a részvételre. Az elsõ pi-
acnapon megjelent termelõk viszont, jó benyomást sze-
rezve szívesen látogatnak el újra minden hónapban hoz-
zánk.

A választék egyre bõvül, aki kilátogat a piacra, feltölt-
heti éléskamráját mangalica húsáruval, tehén és kecske-
sajtokkal, kecske és tehéntejtermékekkel, szörpökkel,
lekvárral. Vásárolhatnak még, dióbelet, aszalt gyümöl-
csöket, mézet, növényi olajokat, liszteket, zöldséget-
gyümölcsöt, virágokat, süteményeket és szebbnél szebb
kézmûves termékeket.

A gyerekeknek és felnõtteknek szóló színes progra-
mok vásári hangulatot varázsolnak arra a szombati dél-
elõttre Bábolna központjában.

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt 
a szervezõk 

a következõ Bábolnai Termelõi Piacra

augusztus 15-én 8-12 óráig!



VARRJUNK A SZABADBAN!

Június 20-án immár ötödik alkalommal hódoltak kedvenc
idõtöltésüknek a bábolnai Kézimunka Szakkör tagjai, a
Varrjunk a szabadban! elnevezésû rendezvény keretein be-
lül.

Az ügyeskezû asszonyok munkáit egy rögtönzött kiállí-
tásban láthatták az árkádsor felé látogatók. Szabó
Lászlóné, a szakkör vezetõje elmondta, hogy minden év-
ben a szabadban varrás világnapjának alkalmából gyûlnek
össze. 

Idén is szép számú résztvevõ gyûlt össze, kiket a varrás
szenvedélye mellett a baráti kapcsolat is összeköt, hiszen
mint a közösség tagjai hirdetik: tûvel és cérnával nadrágot
és barátságot is meg lehet varrni.

A helyi hölgyek mellett Tatabányáról, Budapestrõl, Nagy-
kõrösrõl, illetve Felvidékrõl is érkeztek tehetséges fércelõk.
A rendezvényt a Magyar Foltvarró Céh tagjai is megtisztel-
ték jelenlétükkel.

A kiállított kézmûves tárgyak mellett azok elkészülését is
megfigyelhették az érdeklõdõk: egy táska született ily mó-
don a kíváncsi szemek elõtt.

SZENT-IVÁN NAP
A hagyományhoz híven idén sem maradhatott el a Bábol-

nai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Szent Iván napi-éji
rendezvénye. Rendhagyó módon ezúttal a város sportheté-
vel összekapcsolódva tartották az év legrövidebb éjszaká-
jához kötõdõ mulatságot.

Vámos Gábor, a GYÖK polgármestere elmondta, hogy
igyekeztek olyan programokat választani, melyek illeszked-
nek a mozgással teli hét eseményeihez. A délelõtti métajá-
ték után a szellem edzésére is alkalmas pókerjátszmában
próbálhatták ki magukat a fiatalok. A különleges labdajáték
és az azt követõ kártyaparti régi hagyománya a gyermekön-
kormányzat rendezvényének.

A késõ délutáni órákban Szabó Balázs és bandája szóra-
koztatta a népes közönséget. A nap végén fellobant a ki-
hagyhatatlan Szent Iván tüze is, mely a babona szerint örök
szerelmet ígér a felette átugró pároknak.

BÁBOLNAI FÓRUM 2015. július

www.btv.hu 9

BÁBOLNAI MÛVÉSZTÁBOR
JÚLIUS 26 - AUGUSZTUS 2.

Idén is ellátogat településünkre 10 meghívott
alkotómûvész. Az itt készült munkákból kiállítás is
készül, ám a tábor ideje alatt az alkotókat munka

közben is meg lehet nézni az általános iskola
mûvészeti termében. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak körükbe a
mûvészek. 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Augusztus 20-án a keresztény magyar állam 

alapításának évfordulóján az új kenyér ünnepén 
10:45-kor ökumenikus kenyérszentelés lesz 

a katolikus templomban. 

ZENÉLÕ ARBORÉTUM
AUGUSZTUS 19.

Egy estére zenével telik meg az arborétum csodás vilá-
ga. Este 7 órától Soós Arnold ,,hangjátéka’’ tölti be a
teret, majd 20 órától Kövi Szabolcs játszik fuvolán. A
belépés díjtalan.

HARMINC VÉRADÓ SEGÍTETT
Egy híján negyvenen jelentkeztek a nyári véradásra, vé-

gül kilenc önkéntes segítõ nem adhatott vért, miután az elõ-
zetes állapotfelmérésen kiderült: esetükben vérszegénység
áll fenn, mely kizáró ok. A június 16-ára, a kisikola épületé-
be szervezett nyári véradó alkalommal négy teljes óra állt
rendelkezésre. Ez idõ alatt az életmentõ tûszúrást harmin-
can vállalták. Ez a létszám – a nyári szabadságok és nyara-
lások idején – kielégítõnek számít. Ahogy máskor, így ezút-
tal is a véradásra a vöröskereszt helyi szervezetének veze-
tése szólította fel a bábolnaiakat, a mintavételt pedig a tata-
bányai vérellátó központ munkatársaival bonyolították. Az
év során szervezett véradásokon eltérõ a megjelentek szá-
ma, olykor többen, olykor pedig vészjóslóan kevesen nyújt-
ják karjukat. A tapasztalatok szerint egyre kevésbé vállalko-
zó kedvûek a fiatalok, noha tudják: egyetlen tûszúrással há-
rom embertársuk életén segíthetnek. Sokan akkor vállal-
koznak a véradásra, ha érintettnek érzik magukat: amikor
egy ismerõs, egy közeli hozzátartozó, egy rokon, egy régen
látott barát, vagy éppen a szomszéd szorul vérre. A vörös-
kereszt bábolnai szervezete is azon segítõ szervezetek kö-
zé tartozik, akik minden véradó alkalom megszervezésével
azon fáradoznak, hogy az emberi életet mentsék. Számíta-
nak ezért új véradók jelentkezésére és a régiek áldozatvál-
lalására is.

,,Életmentõ akciójuk’’ legközelebb három hónap múlva
esedékes.
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Aranylakodalmuk okán a polgármesteri hivatalban kö-
szöntötte családja és az önkormányzat nevében dr. Horváth
Klára polgármester Buza Gézát és feleségét, Buza Gézánét
– született Répási Irént – házasságkötésük 50. évfordulójá-
ra emlékezve.

A jubiláló pár 1965. június 5-én Bábolnán fogadott egy-
másnak örök hûséget. 50 év szeretetben együtt töltött év
után ezen a napon ismét megerõsítették régvolt akaratukat
és egymásnak tett fogadalmukat. Az együtt töltött ötven
esztendõ jó példaként szolgál gyerekeiknek, unokáiknak,
fogalmazta meg ünnepi beszédében a polgármester, aki a
köszöntést követõen ötven év után ismét fogadalomtételre
kérte fel a házaspárt. A ceremónián egybehangzó kijelenté-
sük alapján a Bábolnán 1965. június 5-én kötött házasságu-
kat megújítottnak nyilvánították. A szertartás a gyûrûcseré-
vel folytatódott. A pár felhúzta egymás ujjára azt a gyûrût,
melyet 50 éve boldogságban, egyetértésben viselnek. Buza
Géza és felesége, Buza Gézáné kisgyermek koruk óta elvá-
laszthatatlanok. Féltõ szeretettel nevelték fel házasságuk
gyümölcseit: három gyermeküket: Ildikót, Gábort és Andre-
át.

Ötvenedik házassági évfordulójukat Dénes, Dóri, Balázs,
Barna és Dávid unokáik körében ünnepelhették. Az önkor-
mányzat nevében dr. Horváth Klára polgármester a jeles na-
pon jelképes ajándékot adott át a házaspárnak: egy 50 szál
virágból készített virágkosarat és emléklapot, mely félévszá-
zados múltú házasságuk emlékét õrzi.

AZ ÖSSZETARTOZÁSÉRT
Határon innen és túl élõ magyarok összetartozását hiva-

tott jelképezni az az emlékmû, amit a Rákóczi Szövetség
bábolnai szervezete állítatott a Trianoni békeszerzõdés alá-
írásának kilencvenedik évfordulójára, 2010-ben a
Ménesbirtok parkjában. Ennél az emlékmûnél tartottak
megemlékezést június 3-án délután, a június 4-ei Összetar-
tozás Napja okán.

– Az eszme az összetartozás. Az eltelt kilencven eszten-
dõ nem semmisítette meg azt az nemzeti egységet, mely
fennállt a trianoni békeszerzõdés aláírása elõtt. Az emlék-
mûvel az a gondolat is megszületett, hogy az alkalomnak
nem gyászünnepséget szeretnénk, hanem ünnepelni a ha-
táron túli magyarság egységét – fogalmazott dr. Faragóné
dr. Novadovszky Nóra titkár. 

Az országos szervezet június 4-én négyezer diákot moz-
gatott meg határon innen és túl annak érdekében, hogy
együtt ünnepelhessék ezt a napot. A bábolnai szervezet
tagjai is az országos rendezvény köreiben ünnepelt június
4-én. Ezen túlmenõen tevékenyen támogatták a határon tú-
liak beiskolázását. Elsõsorban felvidéki iskolák látogatásá-
val tették és teszik ezt, arra ösztönözve a határon túli ma-
gyarokat, hogy anyanyelvüknek megfelelõ magyar iskolák-
ba írassák gyermekeiket. 

A Ménesbirtok épülete elõtti parkban megtartott megem-
lékezésen a város képviselõ-testületének több tagja és dr.
Horváth Klára polgármester is megjelent.

A jelenlévõket dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra ügy-
vivõ köszöntötte, majd dr. Faragó István, a Rákóczi Szövet-
ség bábolnai szervezetének elnöke mondott ünnepi beszé-
det. Ezt követõen a felvidéki Zsapka Attila gitáros-énekes
határon túli költõk megzenésített verseit adta elõ. A meg-
emlékezést koszorúzás zárta.

A TULAJDONOS IS OLTOTTA A TÜZET
Lángba borult a Mészáros úti húsüzem füstölõje június

4-én, csütörtökön a délutáni órákban. A helyszínre a helyi
és a tárkányi önkéntes, az ácsi önkormányzati, valamint a
kisbéri katasztrófavédelmi õrs hivatásos tûzoltói vonultak ki,
a munkájukat egy komáromi vízszállító is segítette. A me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság információi szerint: a
bábolnai önkéntes tûzoltók érkeztek ki elõször, akik meg-

kezdték a tetõszerkezet bontását, valamint kivittek két gáz-
palackot az épületbõl. A 70 négyzetméteres füstölõépület
borult lángba, a húsüzem nem gyulladt ki. Lapunknak Deb-
receni Tibor, az üzem tulajdonosa elmondta: a leégett léte-
sítmény a füstölõ fûrészportárolója és gépháza volt, a kár
közel húszmillió forint. A tûzoltásban a tulajdonos is részt
vett, õ a húsüzem tetõszerkezetét vízsugárral hûtötte, hogy
elkerülje a lángok továbbterjedését.

ÖTVEN ÉV UTÁN IS
BOLDOGÍTÓ ,,IGEN’’

Hirdessen a Bábolnai Fórumban
1 oldal: br. 12.500,- Ft, 1/2 oldal: br. 7.500,- Ft, 1/4 oldal: br. 3.750,- Ft, 1/8 oldal: br. 2.000,- Ft
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Az Európai Fenntarthatósági Hét adott alkalmat általános
iskolásainknak június 5-én egy játékos erdõismereti vetélke-
dõre, melyet a Vértes Erdõ Zrt. szervezett az Arborétumban.
A versenyen 20 diák vett részt, Bábolnáról és a környékbeli
településekrõl. 

Martonosi Dániel, az erdészet mûszaki vezetõje elmondta,
hogy elsõsorban a hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat
szólították meg, a helyi felsõsök mellett többek között Ács-
ról, Ászárról és Kisbérrõl is hívtak gyermekeket.

A nebulóknak csapatokban kellett helytállniuk, a vaktérké-
pes tájékozódáson kívül állat és növényfelismerési felada-
tokkal tehették próbára tudásukat. A vetélkedõn végül az
egyik bábolnai csapat, a ,,Kettes fogat’’ bizonyult a legfelké-
szültebbnek. Panák Zsófia és Hérics Tímea nyereménye az
egyedi aranykupán kívül egy csákberényi kirándulás volt.

Május utolsó hétvégéjén szóbeli és
a gyakorlati részbõl álló szakképesítõ
vizsgát tettek a bábolnai lovasiskolá-
sok.

A végzõsöknek négy modult kellett
teljesíteniük. Körmendi Csaba igazga-
tó szerint az idei évfolyam komolyan
vette a felkészülést, az iskolai átlag
3,49 lett, mellyel elégedett.

A szakképesítõ vizsga nagyban eltér
az érettségi vizsgáktól, hiszen az intéz-
mény az oktatás során az elméleten túl
a gyakorlatra talán még nagyobb
hangsúlyt fektet. Az igazgató szerint
vizsgákat teljesítõk esetében az ér-
demjegyek csupán a továbbtanulást
fontolgatók számára fontosak, a vég-
zõsök nagyobb részét az elhelyezke-
dés témája foglalkoztatja. Körmendi
Csaba igazgató elmondása szerint a

munkaadókat a tudás a gyakorlati
megoldások és a szorgalom érdekli,
mely tapasztalatokat az intézmény
igyekezett a legmagasabb fokon átad-
ni. Szerinte a többségük kis hazánk-
ban is talál majd munkát, ha vállalják
az utazást, de sokan vették fontolóra a
külföldi munkavégzés lehetõségét is. 

Az intézmény az idei esztendõben fi-
gyelemmel kíséri a tanulók elhelyezke-
dését: újdonságként bevezetett pálya-
követés programjuk révén félévkor te-
lefonon keresik fel itt végzett diákjaikat
annak érdekében, hogy visszaigazo-
lást kapjanak tõlük a munkakeresés si-
kerérõl.

A lovasiskolában a nyár is dolgos
lesz, elérkezett ugyanis a nyári gyakor-
latok és a lovas tábor ideje.

VETÉLKEDÕ AZ ARBORÉTUMBAN

SZAKMA VAN A KEZÜKBEN

GAZDASÁGI ÜGYELET
2015. július 1-jétõl augusztus 19-ig

keddenként 8-tól 14 óráig, szerdánként 8-tól 15 óráig.

VEZETÕI ÜGYELET
2015. július 1-jétõl augusztus 19-ig szerdánként 8-tól 12 óráig.

NYÁRI ÜGYELETI REND
A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Kedves Szülõk!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde

a nyári takarítási munkálatait 2015. augusztus 3-21 között végzi.
Ez idõ alatt az intézmény zárva tart.

Nyitás: 2015. augusztus 24 hétfõ
Megértésüket köszönöm: Lipótné Horák Valéria

Az intézmény dolgozói nevében is kívánok Önöknek jó pihenést.

AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
GALLYAZ – NEM ÉPPEN

SZAKSZERÛEN
A Bábolnai Televízió képújságában,

illetve internetes elérhetõségeken ke-
resztül az E.ON – Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. június közepén érte-
sítette a lakosságot, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában álló ingatlano-
kon található villamos hálózat folyama-
tos és biztonságos mûködéséhez a vil-
lamos vezetékek biztonsági övezetét
sértõ növényeket gallyazni kell, vagy
szükség esetén ki kell vágni. Amennyi-
ben a tulajdonos ezen  kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, az életveszély mi-
elõbbi megszüntetése, valamint a há-
lózat üzembiztonsága érdekében azt
szolgáltató a jogszabályok rendelkezé-
seinek eleget téve és törvényi felhatal-
mazás alapján az általa megbízott
szakemberekkel elvégezteti. 

Miután településünk lakói közül so-
kan figyelmen kívül hagyták a fent kö-
zölteket – mely évek hosszú sora óta
megszokottá vált –, a szolgáltató júni-
us végén bejárta városunk utcáit, és az
általa veszélyesnek talált növényzetet
eltávolította. Néhányan nemtetszésük-
nek adtak hangot, melyet eljuttattak az
önkormányzathoz. Való igaz, a veszé-
lyesnek ítélt fákat úgy gallyazták, hogy
az inkább csonkolásnak, vandál mun-
kának tudható be. 

Bábolna Város Önkormányzata kéri
azon lakosainkat, akik észrevétellel kí-
vánnak élni a szolgáltató eme tevé-
kenységével kapcsolatban, vélemé-
nyüket a Presidente OKISZ Kft-nek –
1142 Budapest, Rákospatak u. 55. – a
halmagyi.j@presidente.hu e-mail cím-
re juttassák el, illetve telefonon a
30/397-8320 számot hívják.
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

FELELNEM KELL

Jesszum pepi! Felelnem kell
Tudnám mi volt föladva
Becsöngetnek, leroskadok
helyemre, a vérpadra.

Mindjárt jön a Zsuzsa néni
Ma biztos, hogy elõvesz
Egyikünk, ha hebeg-habog
Lefogadom, nem õ lesz.

Gyere csak ki, ide szépen
Mi volt mára föladva?
Míg kiérek, meg is hallom:
„Petõfi és korszaka”.

Petõfi a nép költõje…
Valamikor született…
sok verset írt éppenséggel
Alig tartott szünetet.

Alföldön, a Tisza mentén
Sokat járt a határban
Rágalom, mert sosem táncolt
illetlenül gatyában.

-Kisfiam, hát meddig várjak
Asztalon a reggeli
Zsuzsa néni, ó be kedves
Nem tudom, hogy képzeli.

Felébredek nagy hirtelen
Jaj, ezt mind csak álmodtam
Befordulok a konyhába
Anya szerint szombat van.

ÜLÖK A MÓLÓN

Ülök a mólón
Két lábam lógón
Tó vizét sodrom
Fagyis a pólóm.

Ülök a mólón
Ez most a dolgom
Szemem egy ponton
rontom és bontom.

Fagyis a pólóm
ma még csak hordom
Látom a folton
Anya lesz zordon.

Állok a mólón
Magamhoz szólón:
Ez a folt szép nagy itt
Megennék hozzá egy fagyit.

VASÁRNAP A

HOLDON

Elmennék a Holdra
Egyszer egy vasárnap
Ha volna rá pénze
Apának, anyának.

Békés ám odafönn
Minden és mindenki,
Legfõképp vasárnap…
„- Itt tessék kitenni!”

Sok zöld lény mosolyog
Pihen a sok kráter
Senki sem morózus
Nincsen gonosz fráter.

Vasárnap a Holdon
Gyöngybetûkkel, fénylõn
Ez áll minden bolton:
JÖJJÖN VISSZA HÉTFÕN!

Egy kicsit hideg van
De mi mégse fázunk
Lenézek a Földre,
Ott van, ni, a házunk.

Ha egyszer a Holdon
Engemet találnak
Az lesz ám tényleg
A leges szebb vasárnap.

Kedves Olvasó! A júniusi termelõi piacra ellátogatott Hécz Attila költõ, aki legújabb kötetét mutat-
ta be az érdeklõdõ közönségnek. De ki is õ, miért is választotta a költészetet hivatásul?
Mosonmagyaróváron született 1964-ben. Gyermekkorát Mosonszentmiklóson töltötte. Heten van-
nak testvérek, akiknek szintén vannak gyermekeik; a gyermektémák iránti érdeklõdése innen táp-
lálkozik. Nõvére óvónõ, az õ biztatására kezdett el verseket írni gyermekek  számára . Elsõ kötete
Kõszáli Guppi egy óvodás naplója címen jelent meg. Ezt követte a Mélytengeri Zsiráf, amely még
szintén a kicsiknek szóló verseket tartalmaz. A bábolnai termelõi piacon a Plüsscápa egy kisisko-
lás naplója c. verseskötetét mutatta be. E mûvek már a kisiskolásokat szólítják meg, ,,azaz minden-
kit, akik boldogan élik meg, élik újra a gyermekkor kedves élményeit’’. Június 13-án az Anonim drá-
macsoport tagjai mutattak be néhányat a versekbõl. 
Irodalmi rovatunkban ismerkedjenek meg önök is egy-két mûvel a legújabb kötetbõl!

Veresné Szkocsek Mária

Hécz Attilla
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NYUGDÍJASOK AZ ÓVODÁBAN
Június 9-én, gyermeknap alkalmából az Idõsek Klubjá-

nak tagjai vidám mesejátékkal örvendeztették meg váro-
sunk legkisebbjeit. A gyermekek nagy boldogsággal figyel-
ték a Medvemama esete rigóval és méhecskével címû szín-
darabot. 

A mókás mûsort követõen Morovicz Józsefné vöröske-
reszt titkár egy kis finomsággal lepte meg a gyerkõcöket,
majd a szépkorúak táncolni és énekelni hívták az aprótalpú-
akat. 

A látogatás végén saját kezûleg készített úgynevezett fû-
fejeket nyújtottak át a kicsiknek, mely az otthoni gondozás
során mindig eszükbe fogja juttatni ezt a vidám, játékos na-
pot.

Negyven év után 
nyugdíjba vonul 
Hérics Józsefné védõnõ

– Milyen volt ez a negyven
esztendõ ebben a szakmában?

– Csodálatos volt minden
mozzanata, én nagyon szeret-
tem ezt a munkát és Bábolnán
dolgozni. Ha újra kezdhetném,
akkor ismét védõnõ lennék. Er-
re születtem. Mindig vonzott a
gyerekek, emberek közelsége.
Fiatalon nekem sem volt egy-
szerû a pályaválasztás, a fod-
rász, a csecsemõápoló, sõt,

még a szakács szakmában is gondolkodtam, végül isteni
szikra volt, hogy a védõnõ képzõre jelentkeztem.

Az évfordulók is különlegesen alakultak az életemben, hi-
szen 1954-ben születtem Bábolnán, 1974-ben itt kezdtem a
pályát és 2014-ben innen mehettem nyugdíjba.
Nagyigmándra, lakhelyemre is csábítottak védõnõnek, én
azonban nagyon szerettem Bábolnát, ezért sosem inogtam
meg.

– Pályája során hány család és gyermek volt gondozásá-
ban?

– Ezt még sosem számoltam össze. Van már köztük
olyan, amelyik három generációs. 

– A védõnõi hivatás összetett feladat. Egyetért?
– A családi kapcsolattartás valóban nem egyszerû. Ki kell

vívni a családok, az emberek bizalmát, elfogadását, és azt,
hogy a védõnõ tanácsait betartsák. A jó családi kapcsolat-
tartás hosszú folyamat eredménye. Hivatásom során Bábol-
nán szinte mindenkit megismertem, igyekeztem minden
gondozottamra odafigyelni. A családlátogatások alkalmával
is mindig szántam idõt a gyerekekre. Igyekeztem segíteni a
nehezebb sorsban lévõknek is. De ugyanígy az idõs kor-
osztályhoz is volt mindig egy-egy jó szavam. Ehhez mindig
volt erõm, mert számomra ez öröm volt.

– Pályája mely tevékenysége állt szívéhez legközelebb?
– Nem tennék különbséget. A legalapvetõbb feladatom a

terhesgondozás volt, mely várandós idõszak a legtöbb
meglepetést és izgalmat tartogat. A csecsemõkor a leg-
szebb dolog a világon, elbûvölnek a kisbabák. Az óvodás
korú gyermekek körében kevesebb feladatom volt, a kisis-
kolásoknál pedig az egészségnevelési munka inkább pe-
dagógia. Itt sem szabtak soha gátat munkámnak, amiért
nagyon hálás vagyok az iskola dolgozóinak.

– Mit tervez a nyugdíjas esztendõire?
– Nem fogok unatkozni, viszont a pihenésre, a rokonok-

ra, barátokra és unokákra is több idõt szánnék. A nagyig-
mándi református kórus tagja vagyok, így mindig van prog-
ram és a szõlõnkben is van elég munka. De ifjú lélekkel bú-
csúzom a pályától, nem fáradtam el. Egykori gyakornokom-
ra, utódomra jó szívvel hagyom a védõnõi szolgálatot, de
természetesen építõ tanácsaimra a jövõben is bármikor
számíthat.

Zsömbölygei Erzsébet 
veszi át 
a védõnõi terepet

– Milyen tapasztalatok vannak
ön mögött?

– Korábban Gyõr-Ménfõcsa-
nakon dolgoztam a pályán.
Ezen tapasztalatokat igyekszem
majd hasznosítani. Ugyan itt
nem volt iskolai terület, de úgy
vélem, sikerül majd helytállni.

– Széles az a korosztály, amel-
lyel a védõnõ foglalkozik. Ezzel
hogyan birkózik meg?

– Könnyebb a helyzet, ameny-
nyiben a védõnõ a várandós

idõszakban tudja megismerni a gondozottat és családját.
Arra törekszem, hogy mindenkivel közvetlen kapcsolatot
tudjak kialakítani. Ez lehet a bizalom alapja. Az iskolai teen-
dõk számomra új kihívás, de elõdöm, Hérics Józsefné kivá-
ló utat mutatott nekem néhány elõadás alkalmával. A szí-
vem inkább a kicsinyekhez húz, de a fiatalokkal is igyek-
szem megismerkedni és jó kapcsolatot kialakítani.

– Mit jelent önnek a gyermek?
– Eddig is fontos volt, de miután nekem is van kettõ, ezért

immár anya szemmel nézek a gyerekekre. Remélem, hogy
ezt majd érzik a munkámon. 

– Milyen tervei vannak a munkájával kapcsolatban?
– Célom olyan jó kapcsolatot kiépíteni a helyiekkel, mint

ahogy azt elõdöm tette. Az iskolai egészségfejlesztõ elõ-
adásokat, családlátogatásokat továbbra is folytatom. Ezek
a látogatások teszik ki munkánk nagy részét. A védõnõi
szolgálatnál az egészségügyi központban is kereshetnek
kérdéseikkel a leendõ és a gyakorló szülõk. A hagyomá-
nyos rendezvények megszervezésén túl felmerült egy új-
szerû babaklub beindításának lehetõsége is, ezt a nyár so-
rán pontosítjuk a helyi gyermekorvossal. 

VÉDÕNÕK – BÚCSÚ UTÁN ÚJ KEZDET
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NYÁRI SZÜNET
A KÖNYVTÁRBAN

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 

2015. július 14-e és augusztus 14-e
között a városi könyvtár zárva tart.

Megértésüket köszönjük.
Nyitás: augusztus 15-én a termelõi piacon

Könyvtárvezetés

Társaságunk 3 fõ tevékenységgel
megkezdi mûködését Bábolnán.

Fodrászat
(õssejt terápia, tartós haj egyenesítés...)

Takarítás
(olcsón, profi csapattal)

Ezermester szolgálat
(minden, ház körül elõforduló javítás,

kivitelezés, fûnyírás, parkrendezés, valamint
síremlékek tisztítása, felirat felújítás)

Egyedi árajánlat! 
Versenyképes árak! 

Mixol Bt.
06-70/583-6115       06-70/601-6646

PARK- ÉS ÉLETFA AVATÓRA
KÉSZÜL A VÁROS

Amint azt a Bábolna központjában járó-kelõk tapasztal-
hatják, hamarosan befejezõdik a lebontott napközi helyén
a játszótér folytatásában készülõ szabadidõpark építése.
Bábolna Város Önkormányzata a közpark átadását au-
gusztus 28-ára tervezi, melyre szeretettel várja települé-
sünk lakóit. Ezzel egy idõben avatják az életfát is a hivatal
épülete mellett, mely az évente városunkban születendõ
gyermekek számára nyújt örökös nyilvánosságot.

Településünk önkormányzata plakátokon és a Bábolnai
Televízió képújságán keresztül értesíti lakóinkat az ese-
mény pontos idejérõl.

NAPIRENDEN
A MAGÁNCSÕD INTÉZMÉNYE

Már eddig is sok országban mûködött, mostantól pe-
dig hazánkban is létezik a magáncsõd intézménye. Ez
elsõsorban a hiteladósok, illetve a többfelé fizetési kése-
delmet felhalmozó személyek adósságcsapdából való
kikerülését tûzi ki célul. 

A magáncsõd leginkább a cégek csõdeljárásához ha-
sonlítható. Bár sokan úgy gondolják, hogy egy csõdeljá-
rás a vállalkozás végét jelenti, de valójában pont ez védi
meg a fizetési nehézségekkel küzdõket attól, hogy a hi-
telezõi igények terhe alatt összeomoljanak. Így, ha a baj
csak átmeneti, orvosolható, akkor a csõdeljárás valódi
segítséget jelenthet a cégekhez hasonlóan a magánsze-
mélyek számára is.

Az eljárás elõnye az adós számára az, hogy a csõdvé-
delem alatt nem kell számolnia végrehajtással, zálog-
tárgy kényszerértékesítésekkel, tetemes végrehajtói költ-
ségekkel, továbbá nem kell tartania attól, hogy a hitele-
zõk versengése rövid idõn belül megfosztja az értékesít-
hetõ vagyonától, emellett adóssága egy részét el is en-
gedhetik. Fontos feltétel, hogy magáncsõdöt csak maga
az adós kezdeményezhet, méghozzá csak az, akinek a
tartozása eléri az adósság fedezetének az értékét, de
nem haladja meg annak dupláját. A törvényhozó szerint
aki ilyen helyzetben van, az még menthetõ. Aki keveseb-
bel tartozik, hiába küzd fizetési nehézségekkel, de elmé-
letileg önerõbõl is kezelni tudja a problémáját, aki vi-
szont többel, az menthetetlen.

Sokan a rossz pénzköltési szokásaik miatt kerülnek
bajba, ezért a magáncsõd egyik hozzáadott értéke pon-
tosan az lehet, hogy a rossz pénzköltési rutinokat külsõ
segítséggel átprogramozzák. A külsõ segítség az állami
vagyonfelügyelõ lesz, de még együtt kell mûködni nyil-
ván a hitelezõvel és adott esetben a bírósággal is. A fel-
tételek között fontos még megemlíteni, hogy az adósnak
nem lehet eltitkolt jövedelme, vagyona, és nem költhet
luxusra. A magáncsõd intézménye sok érintettnek azért
is csábító lehet, mert - a jelzálogadósságok kivételével -
az öt éves program végén, ha a kedvezményezett mind-
et szépen betartott, a maradék tartozását, vagy a tarto-
zása egy részét elengedhetik.

Az új szabályozás ugyanakkor csak a nehéz pénzügyi
helyzetben lévõk szûk rétegének jelenthet tényleges
megoldást, hiszen a jegybank becslése szerint nagyjá-
ból 25 ezer embert érinthet.

DÍJTALAN PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS

a Bábolnai Alapszolgáltatási Központban csü-
törtökönként 17-19 óráig. A szolgáltatás igény-
bevételéhez elõzetes bejelentkezés szüksé-
ges, melyet megtehet személyesen Bábolna,
Zrínyi u. 15. vagy telefonon 34/368-467.
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INGYENES

LÁBEGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÉS
2015. JÚLIUS 29. SZERDA

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ szervezésében

HELYSZÍN: Idõsek Klubja Bábolna, Arany J. u. 4.

IDÕPONT: 9–14 ÓRA KÖZÖTT

A szûrés keretében elõadást tartanak 
a lábegészséggel, gyógycipõvel, az otthonápolással

összefüggõ, valamint cukorbetegek lábápolását
elõsegítõ eszközökrõl.

A helyszínen egyedi méretre készített gyógycipõ 
rendelhetõ!

A LÁBUNKAT ÉRINTÕ
PROBLÉMÁKRA A HELYSZÍNEN

ORTOPÉD SPECIALISTÁTÓL
KAPHAT SEGÍTSÉGET!

Amennyiben szeretne részt venni az ingyenes
szûrésen, kérjük jelezze szándékát személyesen

Az Idõsek Klubjában, vagy
telefonon a +36 34/368-587 számon.

az Ön láb szakértõje...

SZAKRENDELÉSEK
SZÜNETELÉSE

A KARDIREXBEN
Urológia

július 1 –  július 16-ig

Sebészet
július 20 –  július 30-ig

Ideggyógyászat
július 20 –  augusztus 20-ig 

Ultrahang
július 27 – július 30-ig

Laboratórium
július 1 – július 10-ig

Belgyógyászat
július 22 – július 29-ig

(Dr. Boncz Ágota)
július 24 – augusztus 14-ig

(Dr. Lakatos János)

Nõgyógyászat
július 27 – augusztus 20-ig 

Kérjük kedves betegeinket, 
hogy a szabadságok miatt 

gyógyszerfelíratásaikról 
elõre gondoskodni szíveskedjenek!

Dr. Nagy Lehel Csaba
igazgató fõorvos

Keressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

JÚLIUS 12. –  Vasárnap 11 óra

JÚLIUS 19. –  Vasárnap 11 óra

JÚLIUS 26. –  Vasárnap 11 óra

AUGUSZTUS   2. –  Vasárnap 11 óra

AUGUSZTUS   9. –  Vasárnap 11 óra

AUGUSZTUS 16. –  Vasárnap 11 óra

AUGUSZTUS 23. –  Vasárnap 11 óra
(Újkenyér hálaadás, Úrvacsora)

AUGUSZTUS 30. –  Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER   6. –  Vasárnap (Tanévnyitó) 11 óra

SZEPTEMBER 13. –  Vasárnap 11 óra
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje

JÚLIUS 19. vasárnap 15.00 óra

AUGUSZTUS 2. vasárnap 15.00 óra

AUGUSZTUS 16. vasárnap 15.00 óra

SZEPTEMBER 6. 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.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Július 12-én vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 15. vasárnap 10.45 szentmise
Július 19-én vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 16. vasárnap 10.45 szentmise
Július 26-án vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 17. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 2-án vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 18. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 9-én vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 19. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 15-én szombaton 10.45 szentmise
Nagyboldogasszony ünnepe

Augusztus 16-án vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 20. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 20-án csütörtökön 11.00 szentmise
Szt. István király ünnepe (kenyérszentelés)

Augusztus 23-án vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 21. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 30-án vasárnap 10.15 rózsafüzér
Évközi 22. vasárnap (terményáldás) 10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

MOST IS MOZGALMAS VOLT
A CSALÁDSEGÍTÕ TÁBORA

Alig, hogy véget ért a tanítás az iskolában, már a nyá-
ri szünet elsõ napján hasznos szabadidõs elfoglaltságot
kínált a helyi pedagógusok és az alapszolgáltatási köz-
pont közös tábora. Az évrõl évre visszatérõ nyári tábor-
ral azoknak a szülõknek segítenek, akik nehezen oldják
meg gyermekük napközbeni felügyeletét. Június 16-án
és 17-én az általános iskola pedagógusai gondoskodtak
a táborozó gyerekek programjairól. A szabadidõt hasz-
nosan töltötték: a napi programba kézmûves foglalko-
zás, szellemi vetélkedõ, filmvetítés és még a kötetlen já-
ték is belefért. Kikapcsolódás gyanánt az arborétumban
is kirándultak, ahol különbözõ állomásokon játékos fel-
adatok vártak minden táborozóra. 

A nyári szünet harmadik napján már a családsegítõ
munkatársai vették át az irányítást. Csütörtökön szent-
endrei kirándulás tarkította a programot. A kirándulás el-
sõdleges célpontja a skanzen volt, ahol számtalan él-
ménnyel gazdagodhattak. A skanzen területét kisvonat-
tal járták be, mûködés közben megnézhettek egy vízi-
malmot, és egy állatsimogatónál is idõztek egy keveset.
A kirándulás alkalmával a bakonyi, a balatoni és a kisal-
földi tájegységek háztípusait is láthatták.

Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõtõl megtud-
tuk, hogy minden esztendõben nagy igyekezettel és lel-
kesedéssel állítják össze a nyári tábor programját annak
érdekében, hogy valamennyi nebuló hasznosnak érezze
a náluk eltöltött idõt. Ezúttal segítségük is akadt a szer-
vezési feladatokra. A középiskolás korú Zsidi Zsombor a
kötelezõ iskolai önkéntes szolgálatát töltötte a családse-
gítõ berkeiben, így ötlete nyomán másnap ügyességi
sorversenybe vonták a társaságot. A hagyományokhoz
hûen ekkor az udvaron, szabadtûzön fõtt a tábori ebéd:
és maradék nélkül elfogyott a nagy adag bográcsos
paprikás krumpli. A családsegítõ táborában a mozgás
mellett az olvasás is teret kapott, a nebulókkal ugyanis a
helyi könyvtárba is ellátogattak.
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A megyei elsõ osztályú labdarúgó
bajnokságban is az utolsó fordulót ját-
szották focistáink, a vendég a Lábatlan
együttese volt. Csapatunk a nyolcadik
helyrõl várta a találkozót, gyõzelem
esetén maximum a hatodik helyre le-
hetett elég az eredmény. Az ellenfél tét
nélküli mérkõzés elé nézett, hiszen õk

már a harmadik hely birtokosaként ér-
keztek Bábolnára. Ennek ellenére nye-
rési céljaik voltak, szerették volna gyõ-
zelemmel zárni a szezont. Legényeink
a nyári meleg ellenére nagy elánnal
kezdtek, az elsõ félórában kitûnõen
játszott a csapat. Már a hetedik perc-
ben megszereztük a vezetést, amikor
Kalamár Lajos a 16-oson belül balol-
dalról élesen lõtt középre, amit az el-
lenfél védõje a saját hálójába továbbí-
tott. Nyolc perc elteltével Jaksa Gábor
volt eredményes. Rózsahegyi Tamás
kapott remek labdát a 16-os jobb olda-
lán, az alapvonalról élesen középre to-
vábbított, a lábatlani védõk tétovázását
használta ki középpályásunk megsze-
rezve második gólunkat. A 23. perc-

ben a vendégek szépítettek, amikor já-
tékosuk térfelünk közepén lövésre
szánta el magát. Kapusunk bizony
„benézte” a rafinált, ívelt labdát. A má-
sodik játékrészt is góllal indítottuk.
Róth Öcsi félpályáról indulva nagy szó-
lót vágott le a bal szélen, középre ívelt
labdája Jaksa Gábor elé került, aki ha-

tározottan a léc alá vágta. Ezután több
eret nyert a Lábatlan. Támadásaikat a
62. percben tudták gólra váltani, ami-
kor csatárukat csak szabálytalanul si-
került megállítani a 16-oson belül. A
büntetõt biztosan értékesítette a ven-
dégjátékos. Ezután ismét nagyobb se-
bességre kapcsoltak legényeink, en-
nek eredményeként számtalan gól-
helyzetet alakítottak ki, az ellenfél háló-
ját azonban nem sikerült megrezgetni.
Együttesünk ezzel a gyõzelmével elér-
te célját, a hatodik helyen fejezte be a
bajnoki szezont. Bábolna SE –
Lábatlani ESE 3:2.

A labdarúgó magyar kupa megyei
döntõjének bronzmérkõzését játszhat-
ta együttesünk június 7-én Komárom-

ban a Kecskéd gárdája ellen. Fiatalo-
kat is felsorakoztató csapatunk Jaksa
Gábor két találatával bravúros gyõzel-
met aratott a bajnoki aranyérmes ellen,
így focistáink a bronzérem boldog tu-
lajdonosai lettek.

U19-es csapatunk a bajnoki bronz-
érem birtokosaként vágott bele a sze-
zon utolsó mérkõzésébe. Ennek elle-
nére nem vették félvállról a találkozót,
szép búcsút terveztek, ami remekül si-
került. A 16. percben Valkó Gergõ kö-
zépre ívelt labdájára csapott le Kovács
Máté, a kapust szemfülesen megelõz-
ve szerezte meg a vezetést. A második
gólra több, mint 20 percet kellet várni,
ekkor Kovács Máté passzolta középre
a labdát Takács Ádám elé, aki nem hi-
bázott. Az elsõ félidõ tartogatott még
egy gólt. Az utolsó percben ismét Ko-
vács Máté lódult meg bal oldalt, labdá-
ja Gyécsek Dánielt találta középen, aki
védhetetlenül lõtt az ellenfél hálójába.
A második félidõ már az ünneplést
megelõzõ elõjátéknak is beillett,
Csongrádi Péter edzõ az összes kispa-
don ülõ játékost becserélte. Bábolna
SE U19 – Lábatlani ESE U19 3:0. Az
igazi ünneplésre a felnõtt mérkõzés
szünetében került sor. Szilágyi Ágnes
felkonferálásával egyenként léptek pá-
lyára a bronzérmes játékosok és veze-
tõk, majd dr. Horváth Klára polgármes-
ter, Popovics György megyegyûlési el-
nök és Nagy Lajos, a BSE ügyvezetõje
adták át a szépen fénylõ érmeket és a
hatalmas kupát. A baráti társaságnak
is beillõ csapat felhõtlen örömében
osztoztak edzõik, segítõik.

hantos

LABDARÚGÁS: A FELNÕTT CSAPAT HATODIK,
AZ U19-ESEK BRONZÉRMESEK

Az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület a fiatal
korosztály számára is igyekszik népszerûsíteni a
sporthorgászat nemes tevékenységét. A május 1-
jei felnõtt megmérettetést követõen a hónap utol-
só napján a legfiatalabbakat invitálták az Ölbõi-tó
partjára gyermeknapi horgászversenyre. Tizenhét
ifjú pecás gondolta úgy, hogy összeméri tudását,
szerencséjét. A versenyzõk közt több lányt is felfe-
dezhettünk, akik fiúkat megszégyenítõ teljesít-
ményt értek el. Az egyesület vezetése minden ver-
senyzõ számára ingyen etetõ anyagot biztosított,
végül emlékérmet, illetve csokoládét kaptak aján-
dékba.

Az ifjúsági horgászverseny végeredménye:
I. Hruskár Roland Mátyás 42 pont; II.Heszler Zsó-
fia 37 pont; III. Osbáth Gergõ 36,6 pont; IV. Osbáth
Csenge 32,4 pont; V. Balogh Bálint 22,2 pont

IFJÚ HORGÁSZOK VERSENYE
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A megyei nõi kézilabda bajnokság
utolsó fordulójában az elsõ hely sorsát
eldöntõ mérkõzésre került sor Bábol-
nán június 6-án. A bajnoki címért harc-
ban álló Tarján együttese látogatott
sportcsarnokunkba, hogy lányainkkal
eldöntsék a bajnoki cím sorsát. Mind-
két részrõl nagyszámú szurkoló bíztat-
ta a lányokat, akik igazán kitettek ma-
gukért. Csapatunk jól kezdett, az elsõ
félidõben már háromgólos elõnyt is si-
került kiharcolni, kéziseink nagy lendü-
lettel, akarással játszottak. A félidõ vé-
gére elfogyott az elõny, a csapatok
döntetlennel mentek pihenõre. A má-
sodik játékrészt a vendégek kezdték
jobban, köszönhetõen Pásztor Ági sé-
rülésének, aki kicsit óvatosabban volt
kénytelen folytatni a játékot. A Tarján
egyre inkább erõre kapott, elõnyük a
meccs végére háromgólos lett, így õk
lettek a megye bajnokai. Lányaink en-
nek ellenére büszkék lehetnek ezüstér-
mükre, hiszen a korábbi bajnoki sze-
zonban még a sereghajtók közt voltak.
Hajdu János és Csuka Benjámin
edzõk is elégedettek a szezonban
nyújtott teljesítményre, hiszen mind-
össze egy hajszál választotta el õket a
bajnokság megnyerésétõl. Bábolna
SE – Községi SE Tarján 20:23.

Alig ért véget a bajnoki szezon, a lá-
nyok máris újabb kihívás elé néztek.
Már ötödik alakalommal vettek részt a
Balaton Beach Cup elnevezésû nem-
zetközi strandkézilabda fesztiválon Vo-
nyarcvashegyen. A megmérettetésen
11 nõi csapat indult, köztük németek,
hollandok, magyarok. A mieink REAC,
Cirkeltijgers II, FKC Hegykõ II, Csak
Csajok, Csajkák Budapest csapataival
küzdöttek egy csoportban, ahonnan
csoportelsõként sikerült továbbjutni.

Az elõdöntõben a régi rivális Etalon
csapatát verték viszonylag simán, 2:0
arányban, így a döntõbe jutottak. Az
elsõ helyért az igen erõs játékerõt kép-
viselõ FKC Hegykõ I-es csapatával
mérkõztek. Nagyon szoros küzdelem-
ben végül szétlövéssel, 2:1 arányban
sikerült megvédeni bajnoki címüket. A
torna legjobb játékosa címet is bábol-
nai kézilabdázó nyerte el Simon Lilla
révén.

hp

Településünkön élõ kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott sportolókat, illetve csapatokat köszöntött
dr. Horváth Klára polgármester Bábolna Város Ön-
kormányzata nevében június 17-én a városháza
dísztermében. 

Az egyes sportágak képviselõi közt azokat igyekeztek ki-
emelni, akik komoly eredményeket értek el ebben az esz-
tendõben. A tekések megnyerték az NB II-es bajnokságot,
ezáltal elnyerték az NB I-ben való szereplés jogát. Burián
Dávid, a tekecsapat ifjúsági játékosa magyar válogatott,
májusban hazánkat képviselhette a németországi utánpót-
lás világbajnokságon.  A megyei nõi kézilabda csapat baj-
noki ezüstérmes lett, majd a vonyarcvashegyi nemzetközi
strandkézilabda tornán 11 csapat közül megvédte bajnoki
címét, a torna legjobb játékosa is bábolnai sportoló, Simon
Lilla lett. Az U19-es labdarúgócsapat a megyei bajnokság-
ban bronzosan csillogó éremmel büszkélkedhet, a felnõttek
hatodik helyen végeztek. U15-ös nõi labdarúgóink is bravú-
ros teljesítménnyel büszkélkedhetnek, õk megyei harmadi-

kok. Városunk polgármestere kiemelte Vituska Ildikó meg-
bízott intézményvezetõ teljesítményét, aki a Rafting Európa
Bajnokságon a magyar válogatott csapat tagjaként ezüstér-
met szerzett. Két ifjú általános iskolás sportolót, Bujáki Bá-
lintot és Pataki Bencét is ünnepelték. Bálint íjászatban lett
többszörös országos bajnok, Bence karate sportágban bi-
zonyít évek óta. Õk ugyan nem a Bábolna SE sportolói, de
a város hírnevét öregbítik versenyeredményeikkel.

Az alkalommal dr. Horváth Klára polgármester mondott
beszédet, méltatva a helyi sportolók tevékenységét. Felszó-
lalt Nagy Lajos, a BSE elnöke is, aki a helyi sport jelentõsé-
gét abban látta, hogy a kis lakosságszámú Bábolna sporto-
lói köre, felmutatható eredményeivel felül tud kerekedni a
nagyobb lakosságszámmal bíró városokon.

Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke, a bábolnai
sport, elsõsorban a labdarúgás oszlopos támogatója kö-
szöntésében ugyancsak a helyi sportélet mellett szólt, és
megköszönte a versenysportban kiválóan teljesítõk áldo-
zatvállalását.

KÉZILABDA:

NÕI CSAPATUNK A BAJNOKSÁGBAN EZÜSTÉRMES,
STRANDKÉZILABDÁBAN TORNAGYÕZTES

KIEMELKEDÕ BÁBOLNAI SPORTOLÓK
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A kistelepülések labdarúgói számára is lehetõséget ad
a Bozsik program arra, hogy versenybe szálljanak. A te-
hetségkutató program célja a tömegesítés, ezáltal minél
több gyermek állhasson pályára, és hogy felfedezzék a
tehetséges focistákat. Bábolna is rendszeres helyszíne a
tornáknak, ahol az utánpótlás korosztály mérkõzik: egy-
részt a 7-9 másrészt a 11-13 évesek körében rendeznek
összejöveteleket. Míg a kicsiknél a technikai fejlõdésre és
a mozgalmas játékra helyezik a hangsúlyt, addig a na-
gyobbaknál már megteremtik a versenykereteket. A sze-
zon a végéhez ért, de a Bozsik program célja továbbra is

az, hogy a megyeválogatotthoz minél több kis focistát
tudjanak delegálni. 

Június 14-én a zánkai strandon rendezték az U13-as al-
központi válogatottak közötti régiós strandlabdarúgó se-
lejtezõt, melyen Komárom alközponti válogatottja is meg-
mérette magát. A csapat tagja volt Sárközi Martin, a BSE
ifjú reménysége, aki a mérkõzéseken remekül helytállt.
Alközponti válogatottunk egészen a döntõig menetelt,
melyet Telkiben rendeztek 8 együttes részvételével. Csa-
patunk csoport harmadikként, összesítésben pedig ötö-
dikként végzett, ami komoly fegyverténynek számít. 

Bábolna – Ács – Nagyigmánd –
Bábolna útvonalon mintegy 25 kilo-
métert kerekeztek azok, akik vállal-
koztak a Bábolnai Hölgyek Egylete
által szervezett kerékpáros túrára. Ez
az esemény volt a szervezet második
komolyabb sportrendezvénye, mely

ismét sokakat megmozgatott. A szer-
vezõk elmondása szerint ekkor közel
140 kerékpáros indult útnak jól telje-
síthetõ, sík terepen június 28-án,
vasárnap. A bábolnai hölgyek a szer-
vezéskor úgy gondolták, hogy a ke-
rékpározás minden korosztályban

közkedvelt mozgásforma, ezért vállal-
koztak erre a nemrégiben megtartott
futóversenyüket követõen. Az elsõd-
leges cél az volt, hogy a mozgást
népszerûsítsék, és hogy ezzel a csa-
ládi programmal minél szélesebb
körben kimozdítsák a helyieket a
négy fal közül. A kerékpárokra vonat-
kozóan semmiféle elvárással nem él-
tek a szervezõk, a túra útvonalát is
úgy tervezte meg Szijártóné Bojtor
Katalin és Kozma Ágnes, hogy azt a
kicsik és az idõsebbek is teljesíteni
tudják. Az elsõ kerékpáros túra vala-
mennyi résztvevõje átkerekezett a
célvonalon, sikeresen legyõzve a 25
kilométeres távot. 

A jó hangulatú rendezvényt követõ-
en a siker a folytatásra buzdítja a Bá-
bolnai Hölgyek Egyletét, melynek
tagjai a közeljövõben már gyaloglás-
ban gondolkodnak. Elképzelésük
szerint a nemzetközi gyaloglónaphoz
csatlakozva gyalogtúrát is szervez-
nek.

Hantos Péter
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Bábolna köztudottan sportszeretõ település, a Bábolnai
Sportegyesület igazolt versenyzõinek száma meghaladja
a kétszázat, de az utcákon, tereken, sportpályán és a
sportcsarnokban számtalan amatõr sportolóval találkoz-
hatunk nap mint nap. Sokan futnak, kerékpároznak, fociz-
nak. Léteznek azonban bizonyos sportágak, melyekkel
ritkán, vagy egyáltalán nem találkozhatunk Bábolnán min-
dennapjaink során. Ezek egy szeletének megismertetésé-
re gondolt Vituska Ildikó, a Városi Könyvtár, Mûvelõdési
és Sportközpont megbízott vezetõje, amikor két nap híján
egy egész hetes sport-kavalkádra invitálta településünk
lakóit „Mozdulj rá a nyárra!” mottóval. Az egyes rendezvé-
nyekre regisztrálni kellett, így a szervezõk elõre láthatták,
mely sportágat hányan szeretnék kipróbálni. 

Június 24-én a tekepályán indult útjára a sorozat, me-
lyet dr. Horváth Klára polgármester nyitott meg. Elsõként
a tekesporttal ismerkedhettek azok, akik eddig csak érte-
sültek e sportág érdekességeirõl. Ezzel egy idõben a
könyvtár adott otthont a sakk szerelmeseinek, akiket
Bierbauer Imre terelgetett e szellemi sport mezsgyéjén. A
polgármesteri hivatal épülete mögötti játszótéren talán
elõször használták a pingpong asztalt, itt rögtönzött házi-
versenyen döntötték el a résztvevõk, ki legjobb szabadté-
ri asztaliteniszben. A sportcsarnokban már azok gyüle-
keztek szép számmal, akik floorballozni akartak. Túlnyo-
mórészt hölgyek vállalkoztak egy mérkõzésre, ahol a
sportágat már ismerõk és kezdõk is pályára léptek. A csü-
törtök délután focival indult az iskola mûfüves pályáján.
Szilágyi Ágnes vezetésével elõször a legkisebbek, majd a
hölgyek, késõbb pedig az öregfiúk és különbözõ baráti
társaságok rúgták a bõrt. A Szabadidõközpontban zum-
bával indítottak a hölgyek, majd hastánc és bellyfitt be-
mutatón mozoghattak elsõsorban a „gyengébb nem”
képviselõi. Az erõsebb férfiak és nõk a szabadtéri torna-

pályán húzódzkodással mutathatták meg izmaik erejét,
majd a sportcsarnokban kosárlabdáztak a sportág iránt
érdeklõdõk. Pénteken az Ölbõi-tó partjára invitálták a
szervezõk mindazokat, akik kíváncsiak voltak néhány kü-
lönleges vízi sportra. A legnagyobb érdeklõdés egy hatal-
mas sárkányhajó iránt mutatkozott, mely húsz evezõssel
siklott a tó víztükrén. A szárazon végzett rögtönzött kikép-
zés után sokaknak nyújtott felejthetetlen élményt a hajó-
kázás. A rafting kajak és kenu Vituska Ildikó európa baj-
noki ezüstérmes irányításával könnyû játékszernek tûnt,
de a legtöbb gyermek, aki kipróbálta az evezést, bizony
fárasztónak találta. A szombati nap délelõttjét kissé lany-
hább érdeklõdés kísérte, mikor is a Kereskedõudvar mel-
letti füves területen tollasozhattak, röplabdázhattak a mo-

zogni vágyók, de kipróbálhatták a „slackline” elnevezésû
extrém sportot, mely komoly ügyességet és egyensúlyér-
zéket igényel. Fekve-nyomó versennyel folytatódott a
sportos szombat Szarka Gergely szervezésében. Ezúttal
a bábolnai erõs emberek kevésbé sziporkáztak, kivéve a
hölgyek versenyét, melyet intézményvezetõnk nyert meg.
A Szabadidõközpont aulájában társastánc bemutatóval
melegítették be a nézõket ahhoz a breakdance mûsor-
hoz, melynek akrobatikus elemei elkápráztatták a közön-
séget. A vasárnap programjai már beleolvadtak például a
Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében megvalósult
bringatúrába, illetve a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
Szent Iván napi bulijába.

Vituska Ildikó fõszervezõ elégedett lehetett a sporthé-
ten megvalósult programokkal, hiszen mintegy 400 fõ vett
részt a rendezvényeken. A város lakosainak érdeklõdését
sikerült felkelteni olyan sportágak iránt is, melyeknek mû-
velésére helyben kevés lehetõség adódik.

A rendezvényen készült fotókat megtekinthetik 
honlapunkon  www. btv.hu
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