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Tavaly

BÁBOLNAI FÓRUM

indult , mostantól már hagyomány …

Ugyan, még csak a második alkalom, de a hagyományteremtés nagyon jó úton halad, mivel május 8-án újólag
megrendezésre került a tavaly már nagy sikerrel bemutatkozott Vivicittá, azaz Városvédő futás. Eredetileg két hete
volt tervbe véve, de a szeszélyes áprilisi időjárás miatt –
hosszú hezitálás és megfontolás után – a rendezők a halasztás mellett döntöttek.
Nagyon helyesen, mert ezen a vasárnapon ragyogó idő
fogadta a lassan gyülekezőket a Kardirex előtti placcon,
ahol már messziről látható volt a hatalmas légvárkapu és
a rendezői/szervezői sátrak sora. A szervezők négy asztalt
alakítva - nagyon szellemesen – a különböző hosszúságú
távokat különböző színű „Városvédő futás Bábolna „feliratos (a jelentkezéskor előzetesen méret egyeztetett) pólók
kiosztásával tették egyértelművé: az ovisok 800 métere
fehér; a 2,5 km piros; a 4,5 km kék; a 9 km zöld. A Hölgy
Egylet Sport tagozatának a vezetője, Kozma Ági köszöntője után egy közös bemelegítést vezényelt le a meghívott
(és egyébként gyönyörű) Réka. Színpompás látvány volt a
különböző korú, különböző színű pólókba öltözött, egyre
jobban kipirosodó arcú, lelkes csapat, ahogyan vérpezsdítő zenére hajladozik, ugrabugrál – figyelve és utánozva
Réka mozdulatait! (itt jegyzem meg, kár, hogy nem készült
drón felvétel bemutatva a színpompát – a korábbi egyéb
alkalmak során Lázár János barátunk ugyanis rendesen
elkényeztette a lakosságot!)
A bemelegítést követően Kozma Ági elmondta a futás
menetét, az ütembeosztást és a különböző távok előzetesen kijelölt útvonalát, amit a Polgárőrség tagjai szak-
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Folytatás a 4. oldalon

kapuk a mentőállomáson

Az Országos Mentőszolgálat 68. születésnapja alkalmára szerveztek nyílt napot a bábolnai mentőállomáson május 11-én. Az OMSZ 1948. május 10-én alakult
meg, melynek szép ünneplése a nyitott kapuk elnevezésű rendezvény, mely iránt több bábolnai lakos is érdeklődött.
Sáfrány Piroska bábolnai mentőállomás vezető elmondta, a rendezvény célja az, hogy feloldják azt a zárt világot,
melyben a mentősök dolgoznak. A nyílt nap során ugyanis
a látogatók betekintést nyerhettek a mentős szakma rej-
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szerűen végig biztosítottak. Először az ovisok 800 métere
indult dr. Horváth Klára Polgármester Asszony sípjelére. A
pöttömök nagy lelkesedéssel és erőbedobással teljesítették a távot. Könnyeztető meghatottsággal és nagy tapssal
fogadta a közönség azt a 4/6 bölcsist, akik a csapat utóvédjeként, apró lábaikat kapkodva – természetesen szülői
kísérettel – szintén letudták a távot. A következő sípszóra a 2,5 km és a 4,5 km távot vállalók indultak neki nagy
elánnal a futásnak, majd az embert próbáló 9 km zöld
pólósai eredtek neki. Örömteli volt az is, hogy az útvonal
hosszában sok lakos biztatta, tapsolta meg a futókat (azt
most had ne mondjam, hogy az én lihegős döcögésemre
miket is kiabáltak!) Sokan (profi módon) még különböző

telmeibe, testközelből is megfigyelhették a bábolnai mentőállomáson található mentőkocsikat és felszereléseket,
amelyeket az életmentő vonulásokkor alkalmaznak.
A mentősök napja szórakoztató elemeket is tartogatott,
a programot mentéstechnikai bemutató, mentőautó-mustra, mentőmúzeum és mentőkutyás bemutatkozás is tarkította. Volt elsősegély totó, és kutyasimogató is. A helyi
nevelési és oktatási intézmény szervezetten ide irányította
a gyerekeket és fiatalokat.
Sáfrány Piroska azt is elárulta, ez a nap pályaorientációs
szándékkal is szerveződött, annak érdekében, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét a mentős munkára
irányítsák.
A bábolnai Horváth Józsefné is elismerően szólt az eseményről. Elmondása szerint, a mentősök életére és munkájára, illetve a mentőállomás működésére csak kívülálló
szemlélőként tekintett. Mint fogalmazott, hasonlót csak a
filmekben látott, de helyszíni tapasztalatok birtokában és
a részletes tájékoztatással átfogóbb képet kapott a szakmáról.
Az első nyitott rendezvény kiválóan debütált, sokan éltek
a nyílt nap adta lehetőséggel.
A bábolnai mentőállomás tavaly novemberben kezdte
meg működését, mindennapi tevékenységük a bábolnai
és környékbeli lakosok biztonságát szolgálja.
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Önkormányzati híradó
Hat fővel, határozatképesen ült
össze a bábolnai grémium május
26-án az általános iskola stúdiótermében, hogy megvitassák a város
aktuális ügyeit. Változtatások nélkül
a kiadott napirendi pontokat tárgyalták a képviselők.
A szokásos módon a két ülés közötti
időszak tájékoztatója, a lejárt idejű határozatokról szóló beszámoló és a bizottságok által hozott – napirendi pontot nem érintő – döntések hangzottak
el az ülés kezdetén.
Dr. Horváth Klára polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy a város
két uniós pályázattal is élt az európai
uniós pályázati program keretében,
az egyik a szabadidőparki fejlesztés,
mely mintegy 500 millió forintról szóló
törekvés. A megszerezhető forrással a
Raktár, a Mező Imre és a Deák Ferenc
utcák által ölelt mintegy 7 hektáros
terület rehabilitálására kerülhet sor a
pályázat sikeressége esetén. A másik
a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
épületét teheti korszerűbbé azáltal,
amennyiben a kis óvoda tetőcseréjét,
a tetőfödém hőszigetelését, nyílászáró
cseréjét, a falak színezését, valamint
a nagy óvoda három oldalának szigetelését célzó pályázat pozitív elbírálásban részesül. A sikeres pályázattal
egyidejűleg a város vezetése úgy tervezi, hogy megnyitja az óvodában a
hatodik csoportot, mely egyrészt az
óvónőket tehermentesítheti, másrészt
a nagy létszámú óvodai csoportok
bontását is lehetővé tenné.
Az ülés folytatásában a Komáromi
Rendőrkapitányság berkeiből érkezett
megkereséssel, táblakihelyezésre vonatkozó ajánlással foglalkoztak, amit
a Polgármester ismertetett. A megkeresés szerint a rendőrség megállást
tiltó táblák kihelyezését javasolja a Mészáros úti üzletsor melletti útszakaszon
a menetirány jobb és bal oldalán, az
Ácsi úton a körforgalom felé eső autóbuszöböl végétől a Zrínyi Miklós utcáig
tartó szakaszon, a Jókai Mór utcában
a hivatal épülete előtt mindkét oldalon,
továbbá a Rákóczi utcában a lovasiskola és kollégium előtti szakaszon.
Önkormányzati utak lévén a táblák kihelyezését az önkormányzat intézi, az
állami utakon a Közútkezelő hozzájárulását kérte a városvezetés.
A napirendi pontok folytatásában a
Bábolnai Általános Iskola épületének

működtetéséről is szót váltottak a képviselők, miután a hírek szerint az intézmény január elsejétől az önkormányzattól állami működtetésbe kerülhet át.
A témában a követező ülésen tárgyal
még a grémium.
Módosult a közterület használatáról
szóló helyi rendelet a képviselők döntése alapján. A napirend kapcsán a
mellékletet kellett módosítaniuk a képviselőknek, mert a tájékoztató táblák
kihelyezése eddigiekben a rendeletben nem került feltüntetésre.
A folytatásban a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló következett, a
témában a felszólaló dr. Bolehradszky
Szilveszter rendőr alezredes, komáromi rendőrkapitány tájékoztatta a képviselőket. A rendőrkapitány összegzése
és a várost érintő rendőrségi statisztikai adatok alapján elhangzott: a település közbiztonsági helyzete javuló
tendenciát mutat.
A beszámolók sorában adott tájékoztatást Sáhó Andás, a helyi polgárőrség
vezetője is. A polgárőrség tevékenysége nagyban hozzájárul a közbiztonság
javulásához, miután a rendőrséggel
karöltve közös szolgálatokat is ellátnak.
Ösztöndíjpályázat volt soron az ülés
menetében a „Bábolnáért” Közhasznú
Közalapítvány beszámolója kapcsán.
A diákok és a nyugdíjasok támogatását célzó pályázatok kiírása a júliusi
lapszámunkban lesz elérhető.
A továbbiakban Kocsis Gábor jegyző a 2015-ös esztendőre vonatkozó
gyermekvédelmi tevékenységről tájékoztatta a képviselőket, majd Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
beszámolóját tette meg.
A folytatásban a Kukoricafesztivál étkeztetésére beérkezett egyetlen pályázatot fogadta el a városvezetés.
A testület fontos témakört boncolgatott akkor, amikor a szabadidőparki és
fürdőfejlesztés beruházását vizsgálta.
A fürdőfejlesztési beruházás döntést
előkészítő tanulmányterve kapcsán elhangzott, hogy a település termálvize
metángázt tartalmaz, mely víz hasznosításához gázleválasztó berendezés beüzemelésére is szükség lesz.
Az európai uniós pályázat keretében
úgynevezett mini erőmű telepítésére is
lehetősége van az önkormányzatnak,
mellyel a város élni szeretne.

A strand és fürdő kialakításához készült tanulmány szerint a kutak vízhozamának mintegy felét használja majd
fel az önkormányzat a várva várt fejlesztéshez, így a település a fennmaradó vizet további beruházásaira használhatja, értékesítheti.
A folytatásban közbeszerzési pályázatok voltak terítéken. A távvezetékek kiépítésére és a kutak elektromos
energiával való ellátására vonatkozó
pályázatokat eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzési bíráló bizottság, miután ezek egy részére a város
pályázatot nyújt be. Az újonnan megfogalmazott közbeszerzési kiírás kettébontja a projektet, vagyis az egyik
csak a termálvíz és gyógytávvezeték
kiépítéséra irányul, a másik a kutak
környékének rendbetételére, valamint
az elektromos vezeték kiépítésére vonatkozik. A napirendi pontok kapcsán
a városvezető részletes tájékoztatást
adott a szabadidőparki fejlesztésről, a
tanuszoda, strand és termálfürdő fejlesztésről, amit részletes tanulmány és
látványtervek bemutatásával is alátámasztott.
A Bábolna Kereskedő udvar elnevezése és házszámok kiosztása következett a napirendek sorában. A Kereskedőudvar üzletei, épületei házszámot
kaptak a helyrajzi számokhoz igazodóan, mely házszámok az ingatlannyilvántartásban is jegyzésre kerülnek.
Porondon volt az 1956-os emlékmű
létesítésének kérdése is, a testület Kocsis Előd vázlattervét fogadta el. A testület pályázattal kívánja megvalósítani
az emlékmű kivitelezését, mint elhangzott a szabadságharc tiszteletére, annak hatvanadik évfordulójára.
Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
12:30–16:30
Kedd: 
8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda: 
szünnap
Csüt.: 
8:30–12:30, 13:30–15:00
Péntek: 
szünnap
Dr. Horváth Klára
polgármester fogadóórája:
csütörtök 8:30 – 12:30.
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön hivatali
ügyfélfogadási időben.
www.btv.hu
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Folytatás a 2. oldalról

Tavaly indult, mostantól már hagyomány…

kütyük felcsatolásával is tesztelhették teljesítményüket, amit
egyébként a szervező hölgyek a célba érőknek bekiabálva
adtak tudtukra perc-másodperc bontásban. A célba érők
aztán a kapott időadatokat bemondva oklevelet is kaptak
a teljesített futásról, illetve terített asztal várta őket folyadék,-és energiapótlásra friss ásványvíz, különböző száraz
sós és édes sütemények valamint személyenként egy-egy
müzli szelet formájában. A tervezett időpontban (nem sokkal déli tizenkettő előtt) aztán befejezettnek nyilváníttatott a
közösségi megmozdulás, de azt megelőzően még – kedves
gesztusként – a Polgármester Asszonytól a futás legfiatalabb és legidősebb résztvevője vehetett át egy-egy kupát!
Összegezve megállapítható, hogy – köszönhetően a Bábolnai Hölgyek Egyletén belül a szervezésben részt vevők-

nek – egy pompásan sikerült közösségi esemény zajlott le,
ami alapján most már bátran elmondhatjuk, hogy tényleges
esély nyílt a III., a IV., az V. ……… és a sokadik Városvédő
futások megrendezésére! Ennek biztos záloga az idei mintegy 200 fő aktív, örömteli jelenléte, illetve az a bizakodásra okot adó tény, hogy a résztvevők nagyobb része fiatal,
kisiskolás, sőt! óvodás/ bölcsis volt! Ezek a gyermekek a
majdani alkalmak során szívesen állnak fel a számítógép
mellől és örömmel vesznek - remélhetőleg – részt az aktuális megmozdulásokon. Velük együtt kell közös feladatunknak lenni, hogy a szüleik/nagyszüleik is „mozduljanak” rá
az eseményekre, azzal a Kozma Ági által többször is elmondott jelszóval: egyáltalán nem az elért/teljesített eredmény,
hanem a részvétel a fontos!
Katona László
(az egyik kimerült, öregedő – de azért hálás – résztvevő)

Házszámot kaptak a Kereskedőudvarban található épületek
A Bábolna központjában lévő Kereskedőudvarnak nevezett üzletek a május 26-án megtartott testületi ülés alkalmával hozott döntések
értelmében kaptak beazonosító címet.
A korábban már Kereskedőudvarnak nevezett területrész neve hivatalossá is vált. A döntés alapját az önkormányzat 2014. november
27-i ülésén megalkotott „A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és
a házszám-megállapítás szabályairól” szóló
rendelete képezi. Ez szabályozza, kötelezi az
önkormányzatot a közterületek elnevezésére
is. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető, ezért az itt található épületek különböző számokat kaptak, mellyel immár
beazonosíthatóvá váltak az alábbiak szerint.

Új cím

Hrsz.

Tevékenység

Kereskedőudvar 1. 10/21

Főnix Virágbolt

Kereskedőudvar 2. 10/19

Bioporta

Kereskedőudvar 3. 10/26

Martini Divatáru üzlet

Kereskedőudvar 4. 10/22

Mobilkereskedés

Kereskedőudvar 5. 10/23

Csontkovács jellegű masszázs helyiség

Kereskedőudvar 6. 10/24

Iroda helyiség

Kereskedőudvar 7. 10/15

Kölyöksarok Bababolt és Gyermekruházat

Kereskedőudvar 8. 10/18

TOTÓ-LOTTÓ

Kereskedőudvar 9. 10/25

„100 Ft-os” üzlet

Kereskedőudvar 10. 10/17

Iroda helyiség - AGROFIL 2000 Kft.

Kereskedőudvar 11. 10/16

Frézia Virágbolt

Kereskedőudvar 12. 10/27

Beautyland - Kozmetika-Szolárium-Fodrászat

Kereskedőudvar 13. 10/28

Gustaiolo Étterem

Megújult a könyvtár épülete

Megszépült külsővel csalogatja olvasóit a Bábolna Városi
Könyvtár, melynek felújítási munkálatainak záróakkordjaként május 18-án avató ünnepséget szervezett az önkormányzat. Az eseményen dr. Horváth Klára polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd a beruházás körülményeiről, tartalmáról beszélt.
Mint elmondta, ennek az épületnek hányatott sorsa volt,
bár az önkormányzat folyamatos igyekezettel szépítette,
korszerűsítette a könyvtárat.
Az intézmény megújítása a település épülését szolgálja,
fogalmazott a városvezető, majd hozzátette: a könyvtár az
ifjúság tudását, műveltségét is fejleszti. Dr. Horváth Klára azt
is örömmel jelentette be, hogy ezért direkt módon szerveződött avató ünnepségük a gyermekkuckó szolgáltatással,
hiszen így valósulhat meg az a cél, hogy egyre több olvasója legyen az intézménynek, és hogy a helyi fiatalok egy
kulturált közösségi helyszínként gondoljanak a könyvtárra.
A városvezető elmondta, a korszerűsítés az épület falain
belül folytatódik a jövőben, elsősorban a bútorzat modernizálásával. A nemzeti színű szalagot a gyerekek gondosko4
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dására bízva, a helyi gyerkőcök körében vágta el a polgármester, így átadva az épületet azoknak, akikért a leginkább
működik a könyvtár. A ceremóniát vendéglátás és gyermekkuckó foglalkozás követte.
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A város őrszemei a polgárőrök
Az egyik legaktívabb civil szervezet helyben a Bábolnai Polgárőrség, melynek tevékenységét nemrégiben a
tűzoltók és rendőrök napján terített asztal mellett ünnepelte önkormányzatunk. Tevékenységük nélkülözhetetlen a városban, hiszen valamennyi rendezvény biztosításában részt vesznek, és a város őreiként a rendőrséggel
együttműködve vigyázzák a település biztonságát.
Nagy előrelépés, hogy egy évvel ezelőtt új autóval és
irodahelyiséggel is gyarapodtak, ami megkönnyíti munkájukat, tudtuk meg Sáhó Andrástól, a szervezet vezetőjétől.
– Mi mindenhol segítünk. Igyekszünk megjelenni és segíteni a város rendezvényeit, bár szerencsére Bábolnán nem
jellemző a rendbontás, magyarázta a polgárőrök vezetője,
aki a környező települések közbiztonsági helyzetét illetően
is megnyugtató visszajelzést adott.
A polgárőrség a lakosság köréből is riasztható, lakossági bejelentésre is gyakran megmozdulnak. Sáhó András, a
helyi polgárőrség vezetője igyekszik a fiatalokkal is megtalálni a hangot annak érdekében, hogy elejét vegye például
a gyakori szemetelésnek. Alapvető tevékenységük során a
rendőrséggel való kapcsolattartás és információcsere.
– A rendőrséggel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Baleseteknél is számíthattak többször ránk. Probléma esetén
természetes, hogy segítjük a munkájukat.

A polgárőrök munkavégzés mellett szabadidejüket áldozva vállalnak szolgálatot. Megalakulásuk óta alapszabályuk
rögzíti, hogy személyenként havonta négy óra szolgálatot
vállalnak térítésmentesen. A polgárőrök a szolgálat során
kóbor ebekre, nyitott ajtókra ablakokra is odafigyelnek és
elővigyázatosak, ha idegeneket látnak a településen. Sáhó
András elmondása szerint, a polgárőrség léte komoly vis�szatartó erővel bír, jelenlétüknek köszönhetően a csalások
és egyéb bűncselekmények megelőzése is sikeresebb.

A település jó közérzetéért dolgoznak
Április 24-én Szent György napján a rendőröket, május
4-én Szent Flórián tiszteletére a tűzoltókat ünnepeljük. Így
tett városunk önkormányzata is május 4-én, amikor terített
asztal mellé várta a helyi polgárőröket, rendőröket és tűzoltókat, hogy a városvezetés a település nevében köszönthesse az áldozatos munkát teljesítő rendvédelmiseket és
katasztrófavédelmiseket. A megjelentek közt volt Farkas
Gábor megyei rendőrfőkapitány és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is. Dr. Horváth Klára polgármester
beszédében a várost érintő tavalyi esztendőben regisztrált
közbiztonsági helyzetet tükröző adatokat összegezte. Mint
elhangzott, a fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően
csökken a bűnesetek száma Bábolnán. A bűncselekmények számát a drogokkal összefüggő esetek növelik. Tavaly
nyolc, anyagi kárral járó baleset történt a városban, melyek
kiváltó oka elsősorban a figyelmetlenség.
Mint elhangzott, a polgárőrök 1782 órát teljesítettek bűnmegelőzés tekintetében. Az önként vállat 48 órát 14 fő teljesítette, mutatja ez a polgárőrség aktivitását. Munkájukat
helyben 25 kiépített kamera is segíti, mely berendezések
rendszámfelismeréssel is bírnak., és az intézmények környékét is lefedik. A kamerák beszerzését célzó beruházás
az önkormányzat részéről jó döntés volt, összegzett a polgármester.

Az önkéntes tűzoltóegyesület tagjai együttesen vonulnak
az ácsi hivatásos állománnyal. a tavalyi beszámoló alapján
2014-ben ők 87 esetben vonultak, melyből csak 8 esetben
volt érintett Bábolna. Hat alkalommal műszaki mentést végeztek, ebből vízkár négy és fakidőlés kettő. Dr. Horváth
Klára polgármester az állományok tagjainak megköszönte
az odaadó munkát, amit a település érdekében végeznek.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy a Bábolnai régi temetőben a magas talajvízszint
miatt a KOPORSÓS TEMETÉS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL rendelkezett a Komáromi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya 2016. JÚNIUS 2. NAPJÁTÓL a döntés visszavonásáig. További információkkal a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai szolgálnak. Bábolna Város Önkormányzata
www.btv.hu
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Fakivágás után felelős
telepítés

Nem kedvezett az idő
a májusi piacnapnak
Május 14-én ismét piacnap volt városunkban. A rossz idő
azonban kissé átírta az eredeti forgatókönyvet, mely szerint
több programmal is készültek a szervezők. Lehetett volna
például mazsorettbemutató a tárkányi táncos lábú lányok
jóvoltából, terveztek gólyalábas vásári komédiát is. A gyermekkuckósok pünkösdi készülődést terveztek, de ez is elmaradt a hideg és az eső miatt. Ezek helyett maradt néhány kitartó árus, akik sajtot, mézet, bort, pálinkát, virágot
és muskátlit, kézműves portékát és újdonságként friss házi
tojást is kínáltak. A Magyar Vöröskereszt bábolnai szervezetének tagjai már a május 19-ei véradó alkalmat ajánlották a
település lakóinak figyelmébe. A májusi piacalkalmat június
11-én követi egy újabb a nyár ízeivel.

Két – Bábolna határában található – erdősáv tűnt el a fák
elöregedése okán. A fák kivágását az önkormányzat rendelte el. Lukáts Péter erdész elmondta, a fakivágás és az
azt követő telepítés az erdőgazdálkodás lényege, hiszen az
elültetett fák érettségüket követően hasznosításra kerülnek,
helyükre pedig friss csemeték kerülnek. Ezt a frissítést az
erdőtörvény is előírja és szabályozza.
Korábban a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát véderdőként telepítette azokat
a nyárfákat, melyek nőivarú
fajta termése zavarta a lakosságot, hiszen allergia kiváltója is volt gyakorta.
A nemesnyár gyors növekedésű, köztük lassú növekedésű dió is megtelepedett,
ezekre egyelőre vigyáz az
önkormányzat. A területen fenyők is maradtak.
Lukáts Pétertől, a fakivágást irányító szakembertől megtudtuk, a kinyert faanyag aprítékként az ajkai fűtőműbe került. Sorsáról a fakivágással megbízott vállalkozó gondoskodott.
A szakember azt is elmondta, a kivágott, elöregedett fák
helyére tavasszal a Wesselényi utca és az új temető környékére 3500 nemesnyárt (hímivarú nyárfát), 2000 darab turkesztáni szilt, 600 hegyi juhart, 800 vöröstölgyet, 100 nyírt,
200 hársat telepítettek. Az erdész arra is rávilágított, hogy a
telepítést tudatosan – a szélvédettség érdekében hajtották
végre. A fák kivágásánál az erdőtervet is figyelembe vették,
az erdészeti hatóság a kiválasztott fafajokat beengedte a
területre. Az egyik ezekből a hárs, amit a lakosság is hálásan fogadott gyógyításra is alkalmas, illatos virága miatt.
Az erdősáv megszüntetésével felszínre került az a kommunális hulladék is, amit a helyiek önkényesen és szabályt
szegve helyeztek el a területen. Lukáts Péter élesen bírálta
ezt a magatartást. Mint elmondta, az erdőkbe rejtett hulladék komposztálható hulladék, amit minden lakosnak saját
portáján kell megfelelően kezelnie, komposztálnia. Felvetésével, – hogy a szomszédba sem illik átdobni a szemetet
– az önkormányzat védelmére kelt, hiszen ez a terület is a
város birtokában van, így oda a szemételhelyezés illegális.
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Gyermeknap az iskolában

Vidám, játékos délelőttöt töltöttek városunk általános iskolájának felső tagozatosai május 27-én, hiszen ekkor rendezték meg a hagyományos gyermeknapi rendezvényt.
Kovács Judit és Hornok Ildikó szervezők lapunknak elárulták, idén négy fő témára összpontosult a gyermeknapi
program: filmvetítés, zene, sztárok, illetve mozgás-ügyességi játékos feladatokban próbálhatták ki magukat a
nebulók. Nagyon különleges, 3D-s természetfilmet láthattak az iskola művészeti termében, majd pedig az Arborétumban várta őket a hét állomásos akadályverseny.
A diákok nagyon élvezték a feladatokat, melyek során híres embereket, dalszövegeket kellett felismerniük, valamint
zsákbanfutásban, mocsárjárásban és lajhármászásban is
bizonyították ügyességüket, gyorsaságukat. Végezetül a ka-

raoke-n ereszthették ki hangjukat, mely nagy sikert aratott.
A szervezők szerint az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is
remekül sikerült a gyermeknap, tanárok és diákok egyaránt
jól érezték magukat.
Nagy izgalommal várták az alsósok is ezt az alkalmat,
melyet a május utolsó vasárnapját megelőző tanítási napon, pénteken tartottak meg. A pedagógusok kreatív játék
összeállítással készültek, melyek közt labdacsata, memóriajáték, keksztorony, ákom-bákom szókirakó, makaróni és
élő társas is szerepelt. A feladatok nagy részét időre kellett
teljesíteniük a gyerekeknek, akik nagy buzgón vettek részt
minden játékban. Az ötletes feladatokon túl őket is 3D-s
filmvetítés várta, a művészeti teremben gyönyörű természetfilmet tekinthettek meg.

Gyermeknap az óvodában hidaskürtiekkel
Gyermekzsivaly töltötte be városunk óvodájának udvarát
május utolsó szombatján, akkor rendezték meg ugyanis hagyományos gyermeknapi rendezvényüket. A jeles nap alkalmából mesejátékkal készültek az óvónénik, majd az apróságok birtokba vehették az udvaron elhelyezett játékokat,
illetve különféle tevékenységeken vehettek részt. Éneklés,
tánc, mesék, kézműveskedés, és természetesen a mozgás
szintúgy a repertoár része volt. Meglepetésként egy igazi
kamion is begördült, melyet hatalmas örömmel fogadtak.
Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak elárulta,
idén első ízben meghívott művészek helyett szerepeltek ily
módon óvodapedagógusaik, akik lelkesen készültek előadásukra. Választásuk szinte minden gyermek kedvencére,

a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesére esett, mel�lyel hatalmas élményt nyújtottak az apróságoknak. A szülők sem tétlenkedtek, rengeteg finom süteményt sütöttek
az immár tradíciónak számító versenyre, amire édes és sós
kategóriában is benevezhettek. Az idei megmérettetésre az
ovisok is készültek, ügyességüket különdíjjal jutalmazták.
A napsütéses délelőttön különleges vendégeket köszönthettek, hiszen testvértelepülésünk, Hidaskürt óvodájából is
érkeztek gyermekek, pedagógusok és szülők egyaránt. A
két intézmény baráti kapcsolata hosszú esztendőkre nyúlik
vissza, és minden évben erősödik. Mázsár Mária, a hidaskürti ovi vezetője örömmel fogadta el a meghívást, melyet
jövőre szintén szívélyes vendéglátással viszonoznak majd.
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A mesék jótékony hatásai

Nagy sikerrel működik hosszú évek óta a Százszorszép
Óvoda meseszakköre, mely foglalkozásába május 9-én a
szülők is betekintést nyerhettek.
Baráth Gáborné óvodapedagógus, a szakkör vezetője év
elején hirdeti meg, és dolgozza ki a foglalkozások menetét, de természetesen későbbi csatlakozásra is van lehetőség. Az órák során játékos formában ismerkedhetnek meg
a kicsik a mesék és a dráma világával, remek lehetőséget
biztosítva arra, hogy közben személyiségük is jó irányba
fejlődjön.
Kati néni szerint fontos, hogy a gyermekek szülei láthassák, mi történik egy-egy foglalkozáson, illetve csemetéik
fejlődését is figyelemmel kísérhették. A csoportba főként
középső- és nagycsoportos gyermekek járnak, Kati néni
nagy gonddal, játékgyűjteményéből választja ki a koruknak
megfelelő játékokat.
A szakkör a mesék jótékony hatásait használja fel fontos
kompetenciák, mint például az alkalmazkodás, bátorság,
vagy a beszédkészség fejlesztésére, de a félénkebb aprósá-

gok is könnyebben beilleszkedhetnek a közös játék során.
A kicsik házi foglalatosságként rajzos feladatokat kapnak,
amelyek a kreativitásukat, képzelőerejüket is nagymértékben gyarapítják. Az elmaradhatatlan közös beszélgetések
pedig észrevétlenül tanítják az ovisokat az egymásra figyelésre, a másik meghallgatására.

Ovisokkal két keréken az arborétumba

Május 11-én, a madarak és fák napja alkalmából pattantak
kerékpárra városunk óvodájának csöppségei, akiket szüleik is elkísértek a napsütéses biciklitúrára. A kettő-, három-,

illetve akár négykeréken utazó csapat vidáman tette meg
az Arborétumba vezető utat. Zavartalan közlekedésüket a
Bábolnai Polgárőr Egyesület biztosította.
Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak elmondta,
a kerékpártúra immár 11 éve hagyomány az intézményben,
ahol a testmozgásra és a természet szeretetére egyaránt
nagy hangsúlyt fektetnek. A célállomáson - idén először kincskereső verseny várta a kicsiket, akik egy térkép segítségével tojásokba rejtett édességeket, labdákat és apróbb
meglepetéseket találhattak. A játék végén mindenki pogácsával és üdítővel pihenhette ki az izgalmakat.
A kerékpártúrát egy, a biztonságos közlekedés fontosságára felhívó projekt előzte meg, hiszen a legtöbben a mindennapokban is gyakran használják kétkerekű járművüket.
A sportos délután kitűnő alkalom volt arra, hogy a szülők
is jobban megismerjék egymást, így mindenki feledhetetlen
élményekkel tért haza.

Anyák napi meglepetés óvodásoktól
Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat
ünnepeljük. Ebből az apropóból a Pillangós csoport ovisai az Idősek Klubjába látogattak, ahol meglepetésműsorral kedveskedtek szépkorúinknak. Az apróságok énekkel,
verssel majd egy mesejátékkal csaltak örömkönnyeket
nyugdíjasaink szemébe, végül egy-egy szál virággal köszönték meg minden gyermek és unoka nevében a sok
éves gondoskodást, melyet édesanyaként és nagymamaként fáradhatatlanul nyújtottak.
Meglepetést hozott ez az alkalom Nagy Lajosné Erzsi néni
számára is, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttek
fel klubtársai. A bensőséges ünnepen a klubtagok tortával
köszöntötték az ünnepeltet, ajándékként pedig egy díszes
faliórával lepték meg barátai.
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Megint itt a ballagás
Ameddig nem fenyeget minket közvetlen közelről a ballagás, az elbúcsúzás, az út kezdete az ismeretlenbe,
szinte a kétségbeesés legkisebb fokát
sem érezzük. Az év vége nekünk még
csak azt jelenti, hogy végre szünet,
szeptemberben pedig újra találkozunk, és végigkísérjük a tanárokat a
megőszülés útján.
A felnőttek is mondják, lassan itt a
nyolcadik osztály, a nyakunkon a ballagás, de csak legyintünk egyet, hogy
„hú, az még messze van”, aztán közben sorra hagynak itt minket a felsőbb
évesek, köztük a legjobb barátaink, és
egyszer csak ott állunk az utolsó év küszöbén.
Az év első felében elkezdődik a felvételi pánik. Hatalmas súly kerül ekkor a vállunkra, elvárják, hogy gyerek
fejjel döntsünk egy olyan dologról,
ami szinte az egész hátralévő életünket meghatározza. Lehet, kapsz pár
lesajnáló pillantást, esetleg „ebből úgy
sem élsz meg”, „nem fogod bírni ezt
az iskolát”, vagy „jobban tetted volna,
ha ezt vagy azt választod” megjegyzést, de a te döntésed, és ez az önállóság tudat alatt boldoggá is tesz. Aztán eszedbe jut a felvételi. A nagy nap
előtt állandóan stresszelsz, nem alszol
rendesen, nincs étvágyad, és már egy
hónapja benned ég a dátum, amitől
szinte rettegsz. Megírod, jól sikerült,
vagy ha nem, képes voltál optimistán
megnyugtatni magad, hogy ugyanolyan jó iskolába kerülsz, és viszed

valamire az életben. Ezután jön az év
végi pánik: búcsú a mindennapoktól.
Alsóbb évesként annyiszor irigyelted a
ballagókat, minden figyelem rájuk hárul, elkészítik a vicces műsorukat, és
összerúzsoznak mindenkit, miközben
énekelve járják a folyosókat. De hogy
mi áll ennek hátterében? Olyan, mintha egy kötelet tekernének a nyakad
köré, és minél jobban közeledik az év
vége, annál szorosabb a hurok - az érzés fojtogat, és úgy érzed, nemsokára
magával ragad az ismeretlenség. Mert
az emberek többsége inkább választaná a szürke hétköznapokat, mint az
olyan jövőt, amiről semmit nem tud.
Nem tudjuk jó lesz-e, vagy megbánjuk
a döntésünket, ezért foggal-körömmel
kapaszkodunk a régi iskolánkhoz. Végiggondolod a búcsúvideó közben,
hogy vajon lesz-e ilyen élményed még,
találkozni fogsz-e a mostani osztálytársaiddal, akikkel több éven keresztül
együtt élted a hétköznapokat, fogtok-e
még olyan gondtalanul nevetni egy apróságon, és egyáltalán, milyen lesz az
életed nélkülük? A tanárok, a padok, a
sportcsarnok, az udvar, a szellőztetésben alig részesült angolterem... Amikor
mindannyian benne voltunk egy csínyben, amikor ki kellett állnunk egymás
mellett, hogy elhiggyék az ártatlanságunkat. Vajon lesz-e még ilyen?
Ezen gondolatok közepette törik
meg bennünk valami, valami, ami az
évek során beforr. Olyan vegyes érzelmek lesznek úrrá rajtunk, amelyek ket-

Pályaválasztás 2016 !

A végzős diákoknak az általános iskolai tanulmányaik utolsó tanévében fontos döntést kell meghozniuk jövőjükkel kapcsolatban,
mégpedig azt, hol is folytatják tanulmányaikat. Ez dőlt el április
végén, amikor a 43 továbbtanuló megkapta az értesítést arról, hol
kezdheti meg szeptemberben a tanévet. A diákok többsége az első
vagy második helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe
nyert felvételt. 11 fő gimnáziumban, 15 fő szakgimnáziumban, 14
fő szakiskolában tanul majd tovább. Az előző évekhez hasonlóan
ebben a tanévben is a győri iskolákat választották többségében a
diákok: 30 fő győri, 11 fő Komárom-Esztergom megyei, 1 fő budapesti és 1 fő pápai középiskolában folytatja tanulmányait.
Nyolcadikosainknak már csak ezt a tanévet kell sikeresen befejezniük, majd júniusban beiratkozniuk az új oktatási intézménybe.
Reméljük, hogy a Bábolnai Általános Iskolában megszerzett tudás
és tapasztalat jó útravalóként szolgál. Kívánjuk, hogy érjék el céljaikat, váltsák valóra vágyaikat.
Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelős

téhúznak - izgatottan várjuk a középiskolát, de egy kicsit, tényleg, abszolút
kicsit szívesen maradnánk ebben a
családias iskolában, ahol mindenki ismer mindenkit. Annyira sok időt
töltöttünk itt, szinte ez volt a második
otthonunk. Jön az ünnepség, énekelve végigvonulunk a termek előtt, az
alsóbb évesek sorfalat állnak, és az
unott, kifejezéstelen pillantások mellett
látunk elismerő, irigylő, és kétségbeesetteket is. A megható, igazságot tartalmazó búcsúbeszéd, amely nemcsak
lezárja a nyolc évet, hanem előkészíti a
következő négyet. És a végső pillanat,
amely egy különlegesség a ballagáson, lufik, galambok, minden egyéb,
ami felejthetetlenné teszi ezt a napot.
Azután már csak szűk, szinte családi
körben ünnepeljük meg a nagy eseményt, az eddigi évek eredményét, és
még sok mindent, amely titok marad
számunkra. Mire büszkék a szüléink?
Mi tölti el őket örömmel? Fogalmam
sincs, de a fátyolos tekintetük mindent
elárul velünk szemben. Itt a nyári szünet, ami aztán eldönti, hogy találkozunk-e még, jó barátok leszünk-e. vagy
nem látjuk már egymást, esetleg egy
szót sem váltunk többé.
Aztán az évek során a felejtés mindent magával sodor, a seb, amelyet az
elbúcsúzás okozott, pedig már feltéphetetlenné forr össze.
Kovács Ágnes

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,
hogy a Bábolnai Általános Iskola

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉT
2016. június 17-én (pénteken)
17 órakor,

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT
2016. június 22-én (szerdán)
17 órakor
tartja az iskola sportpályáján
(Rossz idő esetén a sportcsarnokban
tartjuk mindkét rendezvényt).
Szeretettel várjuk a szülőket,
hozzátartozókat és minden kedves
vendéget!
www.btv.hu

9

2016. június

BÁBOLNAI FÓRUM

Tejberizs, palacsinta
és szörp - bodzából

Gálával zárták
a tanévet a Tiamosok
Már 21 esztendeje működik városunkban moderntánccsoport. Az évek számával megegyező jelenleg a
taglétszám is, 21 fővel tevékenykednek a Tiamoban.
A legkisebb tanítvány másodikos, a legidősebb elmúlt 18
éves, nagykorú. Az eltérő korosztály azonban nem hátráltatja, sokkal inkább segíti egymást, mert a nagyok mintát
adnak a kicsiknek, magyarázta Lajos Henrietta, a Tiamo
Moderntánccsoport vezetője. A csoport május 28-án a
Szabadidőközpontban gálaműsorral zárta az idei tanévet.
A műsorban egyéni, páros és csoportos koreográfiák is
szerepeltek. A produkciók jó alapja a dinamikus zene, amit
Henrietta választ a lányoknak. Több műsorszám már a növendékek ötletei alapján készült el, ezekben a produkciókban az egyéniségek mutatkozhatnak meg. A gálaműsor
alkalmával a Magyarock Dalszínház énekesei is közreműködtek, vendégfellépőkkel tették még sokoldalúbbá a tanévet záró fellépésüket.
A bábolnai zeneiskola berkeiben is koncerttel zárult a
tanév a hangszeres növendékek számára. Hagyományos
bemutatkozásukat június 8-án bizonyítványosztás követte.
Koncerteseményükről következő lapszámunkban számolunk be.

Ismét közös főzőcskére hívták városunk lakosait május
20-án a település művelődési intézményének munkatársai.
A Fő-A-Klub elnevezésű vidám, közösségformáló programsorozat minden hónapban visszatérő rendezvényként működik az általános iskola tankonyhájában. Ezúttal újfent egy
szezonális alapanyag, a bodza került terítékre.
Sebestyén Szabolcs szervező elárulta, az alapkoncepció
szerint szörpöt készítettek volna a C-vitaminban gazdag
virágokból, viszont a frissítő nyári ivóléalap elkészítéséhez
pár nap érlelődés szükséges, így azt csak otthon, a kellő
idő elteltével élvezhették az érdeklődők. Azért, hogy mégse
menjen haza senki éhesen, két hétköznapi ételt is készítettek, melyekhez fűszerként, különleges ízvilágot teremtve
adták a bodzát. A tejberizs és a palacsinta hagyományos
recept alapján készült, a nem mindennapi adalék viszont
teljesen új ízt varázsolt az ínyencségeknek.
A bodzát utak mentén, erdőkben találhatjuk meg, ám a
szervezők szerint érdemes az autók porától mentes, tiszta
helyen beszerezni eme hozzávalót.
A főzőklub folytatódik, a következő alkalmakon szintén
két, bárhol megtalálható növény, a csalán és a ringló kerülnek majd terítékre

Hagyományos bodzaszörp
Hozzávalók:
• 25 nagy fejű bodzavirág
• 5 liter víz
• 3 citrom
• cukor (ízlés szerinti mennyiség)
• 1 késhegynyi tartósítószer (pl. nátrium-benzoát)

NYÁRI SZÜNETEN AZ
INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
Értesítjük az érdekelteket, hogy június, július
és augusztus hónapban nem lesz ingyenes gazdasági tanácsadás, legközelebb szeptemberben
fordulhatnak problémáikkal a tanácsadókhoz.
10
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Elkészítés menete:
Egy nagy edényben felforraljuk a vizet, hozzáadjuk a
cukrot, majd – kis lángon, időnként megkeverve – szirupot
főzünk belőle. A virágokat jó alaposan megmossuk, és a
citromkarikákkal együtt a sziruphoz keverjük. Végezetül
hozzáadjuk a többi hozzávalót, üvegekbe töltjük és négyöt napig állni hagyjuk. Érdemes időnként jól megkeverni az
egészet, ha pedig elkészült, a fel nem használt mennyiséget
lefagyasztani, így egész nyáron át élvezhetjük a bodzaital
zamatos, frissítő ízét.

BÁBOLNAI FÓRUM
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A nyugdíjasok bevették Dévény várát
Kedves meghívást kapott a bábolnai Idősek Klubja hidaskürti testvértelepülésünk nyugdíjasaitól. Egy közös kirándulásra invitáltak minket május 19-re.
8 óra után érkeztünk meg vendéglátóinkhoz, ahol nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk. Egy kis reggeli után közösen indultunk Pozsonyba, ahol
hajóra szálltunk, és közel 2 órás dunai hajókázást követően „bevettük” Dévény
várát. Megismerkedtünk a vár történetével, és gyönyörködhettünk a csodálatos
kilátásban is.
Késő délután értünk vissza Hidaskürtre, ahol finom vacsora és jó zene várta a
népes társaságot, mely feledtette a vártúra fáradalmait. Jókedvű tánccal zárult a
nap. Este nyolckor élményekkel telve indultunk haza.

Tisztelt
Lakosok!

Szeretném helyesbíteni a korábbi lapszámban félreérthetően
megjelent információt a gyógyszeríratással kapcsolatosan, ami
az I. sz. körzet betegeire vonatkozik.
Antibiotikumot nem tudok felírni abban az esetben, ha nem
vizsgáltam meg a beteget, mivel
indokolatlan szedésük súlyos következményekkel járhat. Kérem,
hozzátartozójának, vagy ismerősének ne kérjen antibiotikumot!

JÚNIUSI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
június 14.: játékos vetélkedő
június 21.: gyógyító gyümölcsök,
gyümölcssaláta készítése
június 28.: talpmasszázs

A szemetelés a közösség értékeit rombolja
Bábolna szép és rendezett város hírében áll. Az idelátogatók és az itt élők is
gyakran láthatják, hogy az önkormányzat is nagy gondot fordít a város értékeire, takarítja a közterületeket, közmunkásokkal virágosítja, szépíti parkjait. Mégis
időről időre akadnak olyanok, akik nem törődve a városvezetők és a tisztaságot
pártoló bábolnaiak törekvéseivel szemeteléssel rongálják a városi környezetet.
A kereskedőudvarban készült felvételeinken jól látszik az itt hagyott szemét és
a rongálás. A vandálkodókat úgy tűnik még a városszerte kihelyezett kamerák
sem tartják vissza. Ideje volna felfogni: a tisztaság közös érdek, az itt élők hozzáállásán múlik.
A felvételeinkkel rögzített eset felelőse feltehetően ismét helyi fiatalok egy csoportja. Az jól látszik, hogy
a rongáláskor sem az
okozott kár, sem a helyreállítás költségei nem
foglalkoztatták az elkövetőket. A károkozás általában érdektelenségből
fakad, egy olyan értelmetlen cselekedet, mely a közösség értékeit rombolja.
A város önkormányzata arra kéri a lakosságot,
ha hasonló esetet látnak,
jelezzék a helyi polgárőrségnek.

A betegek érdekében tájékoztatásul szeretném jelezni, hogy
alapvetően hasonló elv vonatkozik a vényköteles gyulladáscsökkentő készítményekre (pl.
Aflamin, Flector, Xilox stb.). Ezen
gyógyszerek szedésének elbírálása is orvosi feladat kellene,
hogy legyen. Sajnos bevett szokás, hogy a betegek kérik a felírásukat, pedig helytelen alkalmazásuk nem veszélytelen.
A szokásos gyógyszereket
minden további nélkül felírjuk –
ahogyan eddig is – ha papíron
leírva beadják nekünk, ebben
az esetben nem kell hosszan várakozni. Természetesen kérhetik ezeket a megszokott gyógyszereket családtagok vagy akár
szomszéd is. Mindennek feltétele, hogy szeretnék ezekkel a páciensekkel legalább egyszer találkozni és kérném, hogy a legutóbbi leleteiket (labor, szakrendelés, zárójelentés, ultrahang,
röntgen stb.) legyenek szívesek
behozni, hogy megismerhessem
kórtörténetüket.
Továbbá kérném, hogy friss leleteiket is hozzák be minden alkalommal dokumentálásra, ez
esetben is soron kívül beadhatják leletüket, amennyiben nem
igényelnek háziorvosi konzultációt.
Köszönettel:  Dr. Tóth Beáta
www.btv.hu
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Kedves Olvasó! E havi rovatunk ahhoz a naphoz kapcsolódik, amely sok éven keresztül történelmünk
gyásznapjaként volt nyilvántartva: június 4-hez, hiszen 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést, amelyet a győztes nagyhatalmak azért róttak ránk, mert a vesztesek oldalán fejeztük be az első világháborút. Nagy árat kellett fizetnünk ezért. Aztán 2010-ben ezt a napot a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította
az országgyűlés.
A nemzeti összetartozás emléknapja nem gyásznap, még ha szomorú időponthoz is kapcsolódik. Ma már a
Kárpát-medencei magyarság együvé tartozását, szellemiségének, kultúrájának megőrzését kell célként kitűznünk, és elfogadnunk azt a tényt, hogy jóllehet a magyar nemzet és a magyar állam határai nem esnek egybe,
de anyanyelvünk, értékeink továbbörökítése valamennyiünk feladata.
Veresné Szkocsek Mária

Karinthy Frigyes:

Levél kisfiamnak

,,Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok és szabadon és őszintén – hozzád beszélve és mégis magamhoz – valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a
nevét soha ki nem mondtam. Most, ezen a furcsa nyáron,
mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés
egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá
bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót… íme,
erőlködöm és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni; pedig nem volnék éppen zárdaszűz, se vénkisasszony – nevén szoktam nevezni,
nemcsak a gyermeket, de ama boldog és áldott bölcsőt is,
ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az,
amit érzek, akkor talán nem kell kimondani; ugye?
Különben ha nem értenéd dadogásomat, útbaigazíthatlak. De fordulj el, ne nézz a szemembe. Még nem olvastam ezt a könyvet, amiben levelem meg fog jelenni: de úgy
gondolom, ama szót megtalálod benne többször is – hiszen
arról szól a könyv, amit ez a szó jelent. És megtalálod régi
versekben és széles szólamokban, amik most újra élni kezdenek, én még akkor ismertem őket, mikor egy időre halottaknak tetszettek, üresen, furcsán kongottak a fülemben,
nem értettem őket, vállat vontam. Igen, valamiről beszéltek
ezek a versek, és szóltak valamiről, amiről tudtam, hogy
van, mint ahogy van kéz és láb, különösen hatott rám, hogy
emlegetik, mintha valaki minden lélegzetvételnél megnevezné a láthatatlan elemet, mely tüdejébe nyomul. Iskolai
ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan: azt mondták
nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni. Mintha azt
mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat.
Dac fogott el és furcsa makacsság: – hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, így szóltam magamban, holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott
én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok – holott én
gúnyolom és dorgálom magamat. S mert a földön járok, ne
fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek
határai, csak horizontja van! S mert nem tudok ellenni étel
és ital nélkül, tegyem meg istenemmé az ételt és italt? S
mert nem tudok szólani másképpen, csak így, ne hallgas12
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sam meg azt, aki másképpen szól? S ha erőt adott nekem a
föld, amelyből vért szíttam magamba anyám emlőin át – ezt
az erőt csodáljam a munka helyett, melyet végrehajtok vele!
Dac fogott el és makacsság: embernek neveztem magam –
azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel
s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem magam – léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres,
akárhol itt e földön, s ha kell, a pokolban is.
És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy Szolnokon, vagy Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben
vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És
ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte
a Lánchidat és a Dunát és az aggteleki cseppkőbarlangot
és a dobsinai jégbarlangot és a Vaskaput és a Balaton vizét – akkor lesütöttem a szemem és zavarba jöttem, mintha
engem dicsérne. És mikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak
és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik,
és amit lát, nem valóság, álomkép csak, tündérmese, játék.
Játék háznak éreztem az idegen házat – csak játszották az
emberek, hogy ezt ők komolyan veszik –, és mikor a vendéglőben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a játék pénzt, amit kezembe nyomtak, mikor átléptem a magyar
határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők komolyan mondják: hélas! és alas! és wehe! és ahimé! – mikor jaj-t kell mondaniok –, és arra gondoltam, hogy haláluk
percében ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható
ismerős valóság ott kezdődött nekem, ahol átléptem a határt – ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem.
De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is
tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig
érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod
majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”
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Parádés lovas karüsszellel búcsúztak

Május 6-án eljött a búcsú ideje a
bábolnai lovasiskola berkeiben. 63
végzős diák ballagott el nagyszabású
ceremónia keretében, melynek idén is
a négyévszakos lovaspálya adott otthont.
Az igazgatói beszédet és a tanulók
búcsúját követően a lovas tudás került
előtérbe a bemutatott produkciókon
keresztül.
Körmendi Csaba igazgató az eseményt vegyes érzelmekkel méltatta, hiszen a búcsú alkalma egyszerre örömteli és szomorú. Örömteli, miután a
végzősök a szakma megszerzésének
kapujába értek, szomorú, mert a ballagás elválással jár.
Az idei ballagás több szempontból
is különlegesnek számított, részletezte az igazgató. Körmendi Csaba elmondta, a 63 végzősből 47 lótartó és
lótenyésztő, 23 lovász és 3 belovagló.
Ilyen nagy létszámú végzős még sosem volt az iskolában.

A ceremónia összetett, nagyszabású
ünnep. A búcsú a lovasiskolában is beszédekkel és emlékezéssel, jutalmak
kiosztásával veszi kezdetét, majd ezt
követően speciális – a szakmaiságot
igazoló – lovas produkciókat mutatnak be a végzősök. Egyedülálló, hazai
rekordot döntő karüsszellel is előrukkoltak, melyben 42 lovas, 42 lóval

prezentálta a kiemelkedő produkciót.
A ballagási ceremónia részeként a lovasok felvonultak a város utcáin is, így
búcsúzva a középiskolás évektől és a
településtől. Ezt követően a Ménesudvarban szalagot kaptak a végzősök
lovaikra. A szalagtűzésben Bérci Balázs ügyvezető igazgató és Körmendi
Csaba igazgató is közreműködött. A
szülők és a hozzátartozók itt köszönthették a diákokat.
Körmendi Csaba igazgató elmondta,
a végzős diákok helyére 50 felvételt
nyert tanuló érkezik majd a következő
tanévben a kilencedikes évfolyamra,
ezen túlmenően 16 érettségizett és
néhány belovagló is megkezdheti itt
diákéveit. Az itt szakképesítést szerzett
tanulók elhelyezkedési esélyei nagyon
jók, többen külföldön próbálkoznak tudásuk hasznosításával.

Ballagás után vizsgák következtek

Díszes ballagást követően vizsgák következtek a bábolnai
lovasiskola berkeiben. Kétféle rendszer szerint tanultak a diákok. A 11. osztályos lovásztanulók már az új kerettanterv
szerint vizsgáztak. A 23 fős osztályukból egyetlen tanuló
javító vizsgát, októberben pedig pótszakképesítő vizsgát is
tesz. Ketten a szakma kiváló tanulója versenyen elért kiváló
eredményük okán mentesültek a vizsgák alól. Ez az osztály
komplex vizsgát tett, mely több modulból állt. A vizsgáztatás
folyamatát, a tételek megoldásait három külsős felügyelte.
A régi moduláris rendszer szerint is zajlottak vizsgák: e
szerint 33 tanuló igyekezett bizonyítani tudását. Négy tanuló ugyanis nem sajátította el a vizsgához szükséges alapvető követelményeket, ők nem jutottak el a vizsgákig.
Augusztusban ők javító vizsgán teljesítenek azért, hogy
pótszakképesítő vizsgájukkal megszerezzék a lótartó és tenyésztő végzettséget. A négy kötelező modul: a gondozás,
tenyésztés, lovaglás és fogathajtás: elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ezek közül a lovaglás elmélet a legnehezebb, a diákok átlagteljesítményét tekintve, tudatta az igaz-

gató, Körmendi Csaba, aki arra is rávilágított: az itt végzett
diákok sokan szakmájukban helyezkednek el, de számukra
a külföldi munkavállalás is kecsegtető.

www.btv.hu
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A Bábolnai Televízió
munkalehetőséget kínál
olyan kreatív gondolkodású,
képi látásmóddal rendelkező
fiatal számára, aki vállalná televíziónk hét végi – szombat, vasárnap – forgatásain való részvételt operatőri szerepkörben. A
kamerák kezelését, az operatőri
tevékenység alapjait megtanítjuk
a jelöltnek.
ÉRDEKLŐDNI a 20/390-4997es telefonszámon, e-mailben a
btv@babolna.hu címen, vagy
személyesen a régi iskola felújított épületében – 2943 Bábolna,
Toldi u. 24. – Hantos Péter ügyvezetőnél lehet.

Hirdessen

a

Bábolnai Fórumban

HIRDETÉSFELVÉTEL
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban
2943 Bábolna, Jókai u. 12.
(a hirdetési díjakat is itt kell befizetni).
Hirdetését elküldheti e-mailben is,
de érdeklődjön telefonon
a 34/222-797, vagy a 20/390-4997 számokon.
e-mail: btv@babolna.hu
honlap: www.btv.hu

Hirdetési díjaink:
1 oldal: 
1/2 oldal: 
1/4 oldal: 
1/8 oldal: 

br. 12.000,- Ft
br. 7.500,- Ft
br. 3.750,- Ft
br. 2.000,- Ft

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Pénzintézet Bábolnán nyíló irodájába

1 fő ügyfélszolgálati munkatársat
1 fő területi képviselőt keres.
Önéletrajzokat kérem:

referens003@freemail.hu
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A GYÖK bemutatja

Szentivánéji
mulatság
2016. június 25. (szombat)
Helyszín: Bábolnai Szabadidőközpont
Ismét Szentivánéj a Bábolnai Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat szervezésében.
A gyönyörű júniusi nap
a sport és a bulizás jegyében telik.
Programjaink még szervezés alatt…
Ami már biztos lesz:
10 óra íjászat, élménybeszámolót tart Bujáki Bálint
11 óra csocsó kupa
(2 fős csapatok jelentkezését várjuk)
13 óra X. Bábolnai GYÖK Pókerverseny
14 óra paprikás krumpli főzőverseny
(4-5 fős csapatok jelentkezését várjuk,
rossz idő esetén elmarad!)
18 óra Tatabánya Mustangs amerikai futballcsapat
interaktív bemutatója
21:30 tűzugrás + ingyen buli házi lemezlovasokkal
A csocsó versenyre, illetve főzőversenyre kérjük előzetesen regisztráljatok a muvhazbabolna@gmail.com email
címen, vagy a 06 30 190 0434-es telefonszámon, illetve
személyesen a könyvtárban.

BÁBOLNAI FÓRUM
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ELADÓ!
Bábolna központjában, a kereskedő udvarban
J. H. Ziegler Magyarország Kft. Bábolna, Ipar u. 3.

Bábolnára keresünk azonnali belépéssel
könnyű fizikai munkára betanított és raktári
dolgozókat
Alapkövetelmények:
- állóképesség
- rugalmasság
- lojalitás
Amit kínálunk:
- stabil munkahely, hosszú távú munka
- kellemes munkahelyi légkör
- versenyképes juttatási csomag
- előrelépési lehetőség

IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT
ÉPÜLET ELADÓ!
Két különbejáratú, átjárható helyiség,
konyha és WC található benne,
irodának és üzletnek is kiválóan megfelel.
ÉRDEKLŐDNI:

20/9157-635

Ha egy jó hangulatú csapatot keresel,
akkor köztünk a helyed!

Jelentkezés:
Email: szemelyugy@ziegler.eu

(rövid önéletrajzot várunk)
Telefonon: 0670/427-2964 (ha a telefont
nem vesszük fel, küldj SMS-t, visszahívunk!).

www.btv.hu
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Búcsú egyházi és világi
szokás szerint
Búcsú alkalmával a középkortól kezdve a katolikus vallásúak megválthatták saját bűneiket. Ilyenkor a korabeli városi forgatagban lehetőség volt úgynevezett búcsúcédulák
megvásárlásra, mellyel megválthatóak voltak az egyéni bűnök, a cédula tulajdonosa megmenekülhetett a tisztítótűztől
részesülve Jézus kegyelmében az egyház által. A búcsúi
szertartásokat az egyes települések védőszentjének emléknapjához legközelebb eső vasárnapon tartják napjainkban
is. Bábolna katolikus templomának védőszentje Nepomuki Szent János, akit 1729. május 16-án avattak szentté. Az
elmúlt vasárnap a bábolnai hívek szentmisén emlékeztek
meg a védőszentről és Jézus feltámadásáról. A szentmisét
Nepomuki Szent János szobránál koszorúzás követte. A világi életben a búcsú az ünneplésről és a vurstliról szól, erre
is lehetőség volt városunkban.

BÁBOLNAI FÓRUM

SZENTMISÉK RENDJE

Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Június 12-én vasárnap
Évközi 11. vasárnap

Június 19-én vasárnap

Évközi 12. vasárnap

Június 26-án vasárnap

Évközi 13. vasárnap

10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

JÚNIUS 19.
JÚNIUS 26.
JÚLIUS 3.
JÚLIUS 10.

–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS 19. vasárnap 15.00 óra
JÚLIUS 3. vasárnap 15.00 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Reménysugár a két új véradó
Május 19-én ismét váradásra toborozta a Magyar Vöröskereszt bábolnai szervezete a helyi véradókat a régi iskola
tornatermébe. Köztudott, hogy egyetlen véradó három ember életét mentheti meg, mégis úgy tűnik ezúttal csak kevesen érezték át ennek fontosságát és jelentőségét. Buza
Ildikótól, a vöröskereszt helyi szervezőjétől megtudtuk, a
véradáson 39 fő jelent meg, de ez a létszám bőven alulmaradt a legutóbbitól, amikor több mint ötven önkéntes vállalta a tűszúrást. A megelőző szűrésen 5 főt figyelmeztettek
egészségügyi problémája okán, így ők nem adhattak vért.
Szerencsés viszont, hogy a segítők közt két új véradót is
köszönthettek. Mint megtudtuk, a közeljövőben egy rövid
szünetre kell számítani, hiszen legközelebb majd az őszi
hónapokban szólítják meg a segítő szándékú véradókat.

BIZTOSÍTÁS - BEFEKTETÉS
Biztosító helyi képviselője elérhető

06 30/ 843 49 62

– Teljeskörű lakásbiztosítás akár 30% kedvezménnyel,
kárbejelentés
– Nyugdíj megtakarítás 20% adókedvezménnyel
– Kiemelt hozamú megtakarítások havi díjfizetéssel
– Temetés biztosítás
– Élet- és balesetbiztosítás
– Lakástakarék 30%-os állami támogatással
– CSOK max. igényelhető 20.000.000 Ft
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Távlovaglás szép mezőnnyel

Immár 13. éve tér vissza a távlovas szakág településünkre, miután a versenyzésre kiváló helyszínt kínál a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok. A szakág hazai vezetése elégedett
a Ménesbirtok nyújtotta körülményekkel, de az évről évre
visszatérő nemzetközi mezőny is szívesen hozza ide lovait
és versenyzőit a kímélő sík terep és a festői környezet miatt.
Az április 30-án és május 1-jén lebonyolított derbyre hazánk lovasai mellett Franciaországból, Szlovéniából, Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, Lengyelországból,
Bulgáriából, Romániából, Horvátországból, Angliából, Németországból és különlegességképpen Kínából érkeztek
versenyzők. A legeredményesebbek a franciák voltak, miután az ország nagyszámú igazolt versenyzővel rendelkezik. A mostani alkalommal a hosszú távú futamok a magyar
résztvevőknek sajnálatos módon kieséseket hoztak, a rövidebb távokon – 40 és 80 kilométeren – viszont jól teljesítettek.
Bérci Balázs, a Ménesbirtok igazgatója elmondta, a verseny útvonalát – mely hozzávetőlegesen 10 ezer hektáros
területen fut - idén egy precízen kivitelezett térképpel tették

jól beazonosíthatóvá. A Ménesbirtok vezetője kiemelte, hamarosan komoly anyagi és marketing támogatást kapnak a
távlovas versenyekhez, melynek hátterét az Egyesült Arab
Emirátusok nyújtja. Ennek előnyei a jövő évi Bábolna Derbyn már érzékelhetőek lesznek.

a bőnyi csapat
az NB I küszöbén

Futsal:

Nyár közeledtével a labdajátékok terén már az utolsó
fordulókat bonyolítják. A Bőny-Szavill Consulting futsalosai újoncként kezdtek az NB II nyugati csoportjában, és a
régi szereplők legnagyobb meglepetésére tulajdonképpen
kétszer végigverték a mezőnyt. Mindössze egy alkalommal
szenvedtek vereséget a Fradi sztárcsapatától és egy döntetlent értek el a Testnevelési Egyetem gárdája ellen Budapesten. A tavaszi fordulókban már több szoros mérkőzést
vívtak, hiszen ellenfeleik taktikailag felkészültek belőlük. A
bajnokság vége felé sorozatban kapták a fiatal, dinamikus
egyetemi csapatokat, de a bőnyiek sikerrel vették az akadályokat. Legutóbb az ELTE-BEAC együttesét verték hazai
pályán 4:1-re, majd május 30-án a Fradival találkoztak Budapesten. A Fradi hozta a papírformát és hazai pályán 5:1
arányban diadalmaskodott.
Ezt követően osztályozókra kerül sor, ennek végkimenetele akár a legmagasabb osztályba jutás is lehet. A bőnyi csapat bátran áll a kihívások elé, melynek első állomása ismét a
Fradi ellen lesz, ezúttal hazai pályán Bábolnán június 6-án.

Nézze a BTV adásait honlapunkon is:

www.btv.hu
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Labdarúgás megyei első osztály

a felnőttek a 9. helyen, az U19-es
gárda akár ezüstérmes is lehet

Megyei első osztályú labdarúgóink május 8-án Etén vendégszerepeltek. Az U19-es gárda gólzáporos, 9:0 arányú
győzelmet aratott, mellyel fontos lépést tett a szépen csillogó érmek egyikének elérése érdekében. Etei SE U19 –
Bábolna SE U19 0:9.
Elméletileg a felnőtteknek sem okozhatott volna különösebb gondot az Ete, hiszen a sereghajtók egyik csapata.
Jaksa Gábor az első félidőben megszerezte ugyan a vezetést, de a megnyugtatónak számító többi gól elmaradt. A
második játékrészben sem sikerült nagyobb előnyre szert
tennünk, a hazaiak viszont az utolsó negyedórában mindent feltettek egy lapra. Még Gyüszi Levente kiállítása sem
vette lendületüket, és szerencsétlenségünkre a 93. percben
kiegyenlített az Ete. Együttesünk fontos lehetőséget puskázott el. Etei SE – Bábolna SE 1:1.
A 27. fordulóban a dobogós helyek egyikéért küzdő Kecskéd látogatott Bábolnára, hogy értékes pontokkal biztosítsa
helyét az élmezőnyben. Focistáinknak ugyan nem sok esélye volt a 8. helyről felfelé történő elmozdulásra, mégsem
adták be a derekukat. Védelmünk kitűnően zárt össze a
vendégek támadói előtt, csatáraink pedig agilis rohamokkal igyekeztek bevenni az ellenfél hálóját. A 61. percig nem
bírtak egymással a csapatok. Ekkor térfelünk közepének
jobb oldaláról szabadrúgáshoz jutottak a kecskédiek. A
veszélyesen beívelt labdát védelmünk nem tudta hárítani,
az érkező vendégjátékos mintegy öt méterről értékesítette
a helyzetet. Együttesünk nem omlott össze a kapott góltól,
megpróbálták kicsikarni az egyenlítést. Az ellenfél játékosai
az utolsó negyedórára már elfáradtak, legényeink jobban
bírták a hajrát, mégsem sikerült gólt elérni. Bábolna SE –
WATI-Kesckéd KSK 0:1.
Az U19-es gárda a szezon vége felé nagy harcban állt a
második-harmadik helyért a Lábatlan együttesével. A Kecskéd csapata ellen az első félidő feléig kellett várni a vezető
gólra, a sok mozgásos, gyors játék ekkor hozta meg gyümölcsét. Csillag Máté a kezdő körből jól vette észre a kiugró
Németh Dávidot, aki védőjét lefutva és a kapust kicselezve

lőtt a vendégek hálójába. Az első félidei támadó felfogású
focit a második játékrészben inkább védekező stílus követte, amiből ellentámadásokra építettek fiataljaink. A következő hazai találatra a 75. percig kellet várni. Ismét Németh Dávid futott el a jobb szélen, a 16-oson belül lövésre szánta el
magát, melyet az ellenfél védője kézzel hárított. A büntetőt
Valkó Miklós határozottan értékesítette. Négy perc elteltével Müller Kristóf kapott remek labdát. A kapust kicselezve
kissé oldalra sodródott, de középre passzolt Németh Dávid
elé, aki második góljával bebiztosította csapata győzelmét.
Bábolna SE U19 – WATI-Kecskéd KSK U19 3:0.
A megyei labdarúgó bajnokság befejező szakaszában a
28. fordulóban focistáink a tabella alsó régiójában található
Zsámbék együtteséhez látogattak. Bujáki Bence góljával a
második félidő közepén sikerült megszereznünk a vezetést,
ám a vendéglátók a lefújás előtt két perccel kiegyenlítettek.
A szituáció kísértetiesen hasonlított az Etén történtekhez,
az egy gólos vezetés még bizonytalanná teheti és teszi is
a mérkőzés végkimenetelét. Zsámbéki SK – Bábolna SE
1:1.
Az U19-es gárda nem játszott nagy formában, ennek ellenére Csillag Máté, Takács Ádám és Ferenczi Bence góljaival
biztosnak látszó győzelmet értek el. Zsámbéki SK U19 –
Bábolna SE U19 1:3.
A megyei labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulójában
együttesünk Komáromba látogatott. A feljutásért harcoló
hazaiak ellen nem sikerült meglepetést okozni, a bajnokjelölt biztos győzelmet aratott. Komárom VSE - Bábolna SE
5:1.
Az U19-es gárda kissé halovány játékkal, de nyerni tudott
középmezőnybeli ellenfele ellen. Marcinkó Bálint és Valkó
Miklós találatait követően az utolsó fordulót a 2. helyről várhatják Ács ellen. A jelenleg 3. Lábatlan azonos pontszámmal Vértesszőlősön vendégszerepel, így az a bajnokság
legvégén dől el a második és harmadik hely sorsa. Komárom VSE U19 - Bábolna SE U19 1:2.

Műfüves felújítás és világításkorszerűsítés TAO-pénzből
A Bábolnai Sportegyesület a TAO pályázaton elnyert
keretből valósítja meg a város műfüves labdarúgópályájának gyepcseréjét, valamint az edzőpálya világításának korszerűsítését is, mely egyben bővítéssel is jár.
A műfüves pálya esetében a beruházás május 19-én
megkezdődött, vagyis a helyiek már bizonyára láthatták a munkálatokat.
Úgy tudjuk a beruházás során a 2005-ben létesült pálya
alapzata megmarad, erre kerül a régi helyett az új gyepfelület. A gyepcserét és a világítás korszerűsítést tartalmazó beruházás mintegy 27 millió forintba kerül, melyhez
Bábolna Város Önkormányzata biztosította az önrészt. A
műfüves pálya várhatóan június közepére készül el, így
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már a nyár kezdetén birtokba vehetik a helyi sportolók a
megújult létesítményt.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, a labdarúgó szövetség megyei elnökségi tagja hívta fel a figyelmet
néhány éve a műfüves pálya leromlott állapotára. A bábolnai labdarúgás elkötelezett támogatója lapunk számára
elmondta, fontosnak tartja, hogy Bábolnán évszakoktól
függetlenül is használható műfüves pálya legyen, hiszen
ez ma már az utánpótlás nevelés alapvető része. Azon túl,
hogy talajának minősége nem függ az időjárástól, a focisták ízületeit is kíméli. Kiemelte, hogy a felújításhoz kitűnő
lehetőséget nyújtott a TAO pályázat, melyek aktív résztvevője a Bábolnai Sportegyesület.
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Horgászmajális és ifjúsági verseny
Május elsején hagyományos zárt egyesületi versenyre
várta tagjait az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület. A
megmérettetésen azok a pecások vehettek részt, akik területi engedéllyel rendelkeznek, illetve az egyesület tagjai.
A nevezők létszáma idén túlnőtt az előző évin, hiszen közel kétszer annyian horgásztak, mint a tavalyi alkalommal,
44-en versengtek Bábolna Város kupáiért. Újdonságként a
szabályok megengedték, hogy két bottal is próbálkozhattak a versenyzők.
Az egyesület horgászai főképp a hagyományos horgászat hívei. Nem használják a profik módszereit – nem
horgásznak „rakósbottal”, nem alkalmazzák a „sok kicsi
sokra megy” elvet –, ők a szép nagy halak kifogásában
lelik örömüket. A legkedveltebb halfaj a ponty, de megakasztottak harcsát és amurt is. Berkes István elnök szerint
ezúttal nem voltak rekordfogások, de több öt kilogramm
feletti halnak örülhettek a szerencsések.
A szervezők a támogatóknak köszönhetően a tíz legeredményesebb versenyzőt jutalmazhatták. Bábolna Város kupáját Körmendi László vehette át 13,7 kg kifogott
hallal, másodikként Szelczki Ferenc végzett 13,22-os teljesítménnyel, a harmadik helyet pedig Török Sándor sze-

Teke:

rezte meg 11,56 kg-mal. A legnagyobb hal különdíját 7.46
kilogrammos fogásával Batyu József nyerte el.
A gyermeknapi vasárnapon az Ölbői-tavon is a gyerekek voltak a középpontban. A helyi horgászegyesület is
nekik kedvezett, miután hagyományaihoz híven idén is
megrendezte ifjúsági horgászversenyét. A viadalra 13 ifjonc nevezett, köztük meglepően sok lány. A horgászat az
ifjú hölgyek körében is népszerű, a versenyzők negyven
százalékát ők tették ki, sőt, még a dobogós helyek közül is
sikerült megszerezni egyet a fiúk elől.
Az ifjúsági megmérettetésen a szervezők az öt legjobbat
díjazták, de minden résztvevő éremben és csokoládéjutalomban részesült. A fiatalok esetében – mivel ők elsősorban kisméretű halakat fogtak – összetett értékelést alkalmaztak. A súly mellett figyelembe vették a darabszámot
is. Ennek megfelelően a gyermeknapi ifjúsági horgászverseny első helyezettje Germuska Bence lett 46 db, 1290
gramm kifogott hallal, a második helyet Ruskár Roland
szerezte meg 25 db, 1200 grammos fogásával, harmadikként Heszler Zsófia végzett 25 db, 910 grammos teljesítménnyel.

Tomozi Barbara az országos döntőig jutott

Véget ért a bajnoki szezon, de a BSE tekecsapatának pályája nem csendesült el. Mióta átadták, nem csupán a helyi megyei és NB I-es gárda szolgálatában áll, hanem rangos eseményeknek, versenyeknek ad helyet. Edzőtáborozott itt az utánpótlás és a női válogatott, de tavaly itt rendezték meg a női
országos egyéni döntőt.
Május 7-én ismét hölgyek vették birtokba a pályát, ezúttal a nyugat-magyarországi egyéni döntőt bonyolították le. Győri, tatabányai, siófoki, zalaegerszegi és kaposvári szuperligás tekézők közt a bábolnai Tomozi Barbara
is a megmérettetés részese lehetett, miután a területi versenyen kiharcolta a
feljebbjutást. Barbi először jutott ilyen magas szintre, első körben mindös�sze tíz fával maradt el az országos döntőbe kerüléstől. Miután azonban két
szuperligás versenyző visszalépett, így Barbi is a budapesti döntő részese
lehetett.
A megmérettetésre május14-15-én került sor a Ferencváros pályáján. A
legjobbak közt is kitett magáért a BSE tekézője, hiszen sok szuperligában
játszó, rutinos versenyzőt előzött meg és 32 tekéző közül a 20. helyen végzett, ami kiemelkedő teljesítménynek számít.
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Tavaszi Kupa kézilabdatorna
A felnőtt kézilabdacsapat felbomlása óta a BSE kézilabda szakosztályában a fő hangsúlyt az utánpótlás nevelésére helyezik. Közel egy éve foglalkozik a kézis palánták
nevelésével Némedi Vida Ingrid edző. Szép sikereket
könyvelhet el a 9 éves korosztállyal szivacskézilabdában,
akik az Audi ETO utánpótlás nevelési programja keretében
versenyeznek és hazai pályán a február végi megmérettetésen 16 csapat közül a hetedikként végeztek.
A 10-11 éves korosztályú lányok már teljes méretű pályán bőrlabdával játszanak. Számukra szervezett tornát
Szilágyi Ágnes május 30-án a bábolnai sportcsarnokban
mocsai és ácsi ellenfelekkel. Amint azt a szervezőtől megtudtuk, az ácsiak közösen edzenek és versenyeznek a bábolnaiakkal, a Mocsa együttese dr. Lipóth Gyula, ismert
megyei kézilabda szakember irányítása mellett ismerkedik
a sportág rejtelmeivel.
A bábolnai serdülő csapatról edzőjük, Némedi Vida Ingrid elmondta, a szivacskézisekhez hasonlóan ők is győri
bajnokságban szerepelnek, szám szerint háromban is. Két
hetes terminusokban hétvégenként játszanak győri ellenfeleikkel, akik általában az AUDI ETO utánpótlás nevelési
klubjaihoz köthetők. A mi együttesünk kezdőnek számít,
de a kislányok lelkesen küzdenek.
A Tavaszi Kupa elnevezésű bábolnai tornán a hazai lányok diadalmaskodtak, mindkét ellenfelüket sikerült legyőzni. Ez a siker mindenképp jól jött a hosszabb nyári
szünet előtt. Ilyenkor az edzések és a győri bajnokság is
szünetel, ám szünidei edzőtábort szervez a szakosztály július 4-től 8-ig. Hétfő és péntek közt naponta reggel 8-tól
délután négyig napi két edzéssel és különböző szabadidős programokkal kötik le a kézilabdás gyermekeket.

Női foci a bábolnai lányok a
Az utolsó fordulót bonyolították május utolsó szombatján a női U17-es labdarúgó bajnokságban. A bábolnai lányok a komáromi Fortuna együttesét fogadták kellemes

6. helyen végeztek

nyárias napsütésben. A mieink az ötödik, míg a vendégek
a hatodik helyről várták a találkozót. A két csapat közti három pontos különbség miatt nagy küzdelemre volt kilátás,
hiszen a győztes az ötödik helyen fejezhette be a bajnokságot. Egyenlő erők küzdelme folyt, de a komáromi gárda
bírta jobban, így ők diadalmaskodtak.
A szezon elején ugyan az egyik dobogós helyet célozta meg együttesünk, de a hatodik helyen sikerült végezni,
így is becsülendő a lányok kitartása, küzdeni tudása. Finta
Orsolya edzőtől megtudtuk, a csapat tagjai sokat fejlődtek
mind technikailag, mind erőnlétileg, viszont a koncentráció hiánya időnként olyan vereségeket eredményezett,
melyek meglepetésként érték. A bajnokság során 18 mérkőzésből hetet megnyertek, háromszor döntetlent játszottak és nyolc alkalommal szenvedtek vereséget. A lányok
kitartására jellemző, hogy mindannyian tovább folytatják,
már beneveztek az U18-as női bajnokságba. Itt nagyobb
erőnlétre és más típusú játékra lesz szükség, hiszen már
teljes pályán, nagykapura rúgják majd a bőrt.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője / Főszerkesztő és fotók: Hantos Péter
A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: PINKER Kft. Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.
20

www.btv.hu

