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Május 9-én kezdõdött a három napos Kamionos Fesztivál Bábolnán.
A nagy tömegeket megmozgató rendezvénynek idén egymás után már
másodszor adott otthont városunk.

Május 3-a és 4-e között rendezték meg városunkban az V. Bábolna
Derby Nemzetközi Távlovagló Bajnokságot. A rangos nemzetközi lo-
vasverseny tulajdonképp teszt- és válogató verseny, hiszen az, aki itt
teljesítette a távot, kvalifikálta magát az idei junior és felnõtt világbaj-
nokságokra.



Bábolna egyik sokat fotózott látványos-
sága a Pettkó-Szandtner Tibor által építte-
tett Hõsök kapuja. A díszes bejárat átadá-
sának 70. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepségen azonban ez egyben idõkapu-
ként is mûködött. Ugyanis ezen keresztül
kocsiztak be az egykori ménesparancsnok
ma élõ legközelebbi hozzátartozói, és a ren-
dezvényt akarva-akaratlanul is belengte a
régmúlt korok szele.

Hosszas helytörténeti kutatómunka elõzte
meg a május 25-én, a Ménesbirtok udvarában
tartott ünnepséget. Kalandos úton derült fény
arra, hogy 1938. pünkösd hétfõjén az akkori
fõméltóságok jelenlétében avatták fel Bábol-

nán a Hõsök kapuját. A neogótikus stílusele-
meket felvonultató építmény a ménes szolgá-
latában álló, de a fronton elesett lovászoknak,
tiszteknek, tisztiszolgáknak állít örök emlé-
ket. 

A ménesparancsnok szellemi hagyatékát
gondozó Bábolna Ménesbirtok az évfordulón
erre az eseményre és ezen keresztül a ménes-
parancsnok áldásos tevékenységére emléke-
zett. Hecker Walter, a Magyarországi Arabló-
tenyésztõk Egyesületének elnöke beszédében
kiemelte, hogy Pettkó nemcsak a lótenyész-
téshez értett, de az õ nevéhez fûzõdik a lovas
harsonás zenekar megszervezése csakúgy,
mint a város központjában található patinás
épületegyüttes  felújíttatása, a gyönyörû park
kialakíttatása, valamint a ménesbirtokon ta-
lálható református templom megépíttetése is.

Szakál Endre, a Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ménesvezetõje köszöntõjében felidézte a több
mint fél évszázaddal ezelõtt történteket, és
betekintést nyújtott nagy múltú elõdje életraj-
zába. A továbbiakban a Cseperedõk Néptánc-
együttes legényesének tapsolhattak a megje-
lentek. A rendezvény házigazdájaként Szakál
Endre és a Pettkó-Szandtner Tibor nevét vise-
lõ szakiskola képviseletében Pelczéder Zoltán
iskolaigazgató elhelyezte a Hõsi kapun a meg-
emlékezés koszorúit.

A rendezvény protokolláris részét követõ-
en a Szandtner család hozzátartozói végigjár-
ták a ménes épületegyüttesét, és megtekintet-
ték a református templomot. A távoli roko-
nok ma már jobbára csak a családi elbeszélé-
sekbõl tudnak a ménesparancsnok dolgairól.
Igaz, a rendezvényen jelenlévõ Gyulai Éva egy

a negyvenes években, Bábolnán tartott eskü-
võ alkalmával még személyesen találkozott
Pettkó-Szandtner Tiborral. Emlékeiben in-
cselkedõ, jó humorú, gyerekszeretõ férfiként
él a mára emblematikus figurává vált férfi. A
leszármazottak – bár valamennyien a fõváros-
hoz kötõdnek – szinte ismerõsként látogatták
végig az istállókat, az árnyas fákkal szegélye-
zett parkot, a fedeles lovardát. Sétájuk köz-
ben csendben megjegyezték, hogy bíznak ben-
ne: a jelenlegi felelõsök méltó módon bánnak
majd a nagyhírû ménesparancsnok szellemi
hagyatékával, és megõrzik a rájuk bízott érté-
keket. Bakos Mónika

2. oldal 2008. június

BÁBOLNAI FÓRUM

Idõutazás a Hõsi kapun át 



Május 3-a és 4-e között ren-
dezték meg városunkban az V.
Bábolna Derby Nemzetközi
Távlovagló Bajnokságot. A ran-
gos nemzetközi lovasverseny
tulajdonképp teszt- és válogató
verseny, hiszen az aki itt teljesí-
tette a távot, az kvalifikálta ma-
gát az idei junior és felnõtt vi-
lágbajnokságokra. Az V. Bábol-
na Derby-n idén 20, 60, 80, 100,
120 és 160 kilométeres távokon
indulhattak a versenyzõk.

Dr. Mezei László, a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. je-
lenlegi vezetõje lapunknak nyi-
latkozva a következõket mond-
ta:

„Ez egy több éves sikertörté-
net, amely nem csak Bábolnáé,
nem csak a Nemzeti Ménesbir-
tok Kft.-é, hanem Magyarorszá-
gé is, hiszen nemzetünk több
száz éves sporthagyományáról
van szó, ha a lovassportról be-
szélünk. Az ilyen és ehhez ha-

sonló rendezvényeknek fel kell
hívni a figyelmet arra, hogy a lo-
vassport Magyarországon több
száz éve sikerspot, amely abban
különbözik más sportágaktól,
hogy itt két élõlény együttmû-
ködése kell a siker eléréséhez”
– nyilatkozta Dr. Mezei László,
a Bábolna Nemzeti Ménesbir-
tok Kft. vezetõje.

,, A távlovas és távhajtó szak-
ágról azt kell tudni, hogy nem-
zetközi minõsítésû versenyeket
120 és 160 kilométeres távon
rendeznek. – kezdi Bányai Béla,
a Bábolna Derby fõszervezõje.
– „Ahhoz azonban, hogy lovain-
kat felkészíthessük ezekre a
versenyekre, szervezünk 60-80
kilométeres versenyeket is. A
résztvevõk ezeken a versenye-
ken óránként indulnak egymás
után. Itt Bábolnán idén az ösz-
szes kategóriát figyelembe véve
összesen 115 versenyzõ indult.”

Bányai Béla nagy gondnak

tartja, hogy ez a lovas szakág
nehezen talál szponzorációs le-
hetõségeket, hiszen nem úgyne-
vezett stadion szakág, vagyis
minden versenyt terepen ren-
deznek. Ezeken a versenyeken
azonban nehezen lehet „rek-
lámfelületeket” találni, ebbõl
adódóan pedig befektetõket ta-
lálni. A fõszervezõ azonban azt
is hozzátette, hogy mindezek el-
lenére nagy reményekkel vág-
nak neki a következõ esztendõ-
nek, hiszen szinte száz százalék,
hogy 2009 májusában megint
lesz Bábolna Derby, sõt szep-
temberben nagy valószínûség-
gel Bábolna ad majd otthont a
junior korú távlovasok világbaj-
nokságának.

„A sok év alatt kiderült, hogy
a távlovas szakágban szinte ki-
zárólag az arab lófajták alkal-
masak versenyzésre. Egyébként
napjainkban az arab lovak te-
nyésztési helyein is rendkívül

nagy figyelmet fordítanak arra,
hogy a távlovas szakágban ered-
ményes lovakat tenyésszenek
ki”- tette hozzá Bányai Béla.

Az idei Bábolna Derby
egyébként válogató verseny is
volt, hiszen aki itt teljesítette a
távot, az jogot szerzett arra,
hogy Magyarországot képvisel-
je a Spanyolországban, Ové-
dóban rendezendõ junior korú,
illetve a Malajziában megren-
dezésre kerülõ felnõtt távlovas
világbajnokságon. A junior kor-
csoport versenyzõinek idén 120
kilométeren, míg a felnõttek-
nek 160 kilométeren kellett jól
szerepelniük ahhoz, hogy kijus-
sanak a világbajnokságra.

A következõ esztendõ azon-
ban még a mostaninál is sikere-
sebb lehet, hiszen szinte biztos,
hogy 2009-ben Bábolnán rende-
zik meg a Junior Távlovas Vi-
lágbajnokságot.

Nagy Attila István
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A Népegészségügyi Program keretében
zajló mammográfiás szûrõvizsgálattal kap-
csolatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy Bá-
bolna közigazgatási területén élõ, 45-65
éves hölgy lakosok szûrõvizsgálatra invitáló
levelet kapnak a MammAlba Kft. (szék-
hely: 8000. Székesfehérvár, Virág B. út 5.
I/1) mozgó Emlõszûrõ Állomásától, a Szent
Borbála Kórházzal kötött megállapodásuk
alapján. A rendelkezésünkre álló adatbá-
zisban 418 fõt érint a népegészségügyi célú
szûrõvizsgálat. A behívólevelet kapott höl-
gyek szûrõvizsgálata helyileg az Egészség-
ügyi Központ parkolójában parkoló, mûkö-
dési engedéllyel rendelkezõ szûrõbuszon
történik, 2008. június 09, 10, 11, 12, 13-án.

Az egészség megõrzésének többféle
módja ismert ma már. Tudnunk kell azon-
ban, hogy nem elegendõ egészségesen táp-
lálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és

az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell
egészségi állapotunkat is, melynek egyik le-
hetséges módja a szûrõvizsgálat. A szûrõ-
vizsgálatokkal elkerülhetõ több súlyos da-
ganatos megbetegedés, illetve korán felis-
merve jó eredménnyel gyógyíthatók.

A népegészségügyi célú, célzott szûrõ-
vizsgálatoknak egyik fontos jellemzõje,
hogy behíváson alapul. 

NÉHÁNY GONDOLAT 
AZ EMLÕSZÛRÉSRÕL:

A kétévenként esedékes szûrõvizsgálat a
45-65 éves hölgyeket érinti. A szûrõvizsgá-
lat célja, hogy az emlõk röntgenvizsgálatá-
val felderítse a még nem is tapintható rend-
ellenességeket. A vizsgálat rövid ideig tart,
a szükséges adatok rögzítése után a szak-
asszisztens az emlõk megtapintását követõ-
en felvételeket készít az emlõkrõl. Az em-

lõk összenyomása – ami a jól értékelhetõ
képek készítését szolgálja – csak ritkán
okoz kisebb kellemetlenséget.

A behíváson alapuló emlõszûrés két-
évenként esedékes, ajánlott azonban ha-
vonta figyelemmel kísérni az emlõk állapo-
tát, és ha bármilyen elváltozást észlelünk,
forduljunk orvoshoz. A vizsgálat rövid ideig
tart, gyakorlatilag kockázatmentes és álta-
lában fájdalmatlan. 

Bíztatjuk tehát azokat, akik kézhez kap-
ják az emlõszûrésre szóló behívólevelet,
hogy éljenek a szûrõvizsgálat lehetõségével.

További, részletes információ kérhetõ:
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat
Közép-Dunántúli Regionális Intézete
Kaszásné Zsidákovits Ildikó
szûrési koordinációs munkatárs
Tel.: 34/ 309 448

Egészségünk megõrzése érdekében,
amit az emlõszûrésrõl tudni érdemes



A május 29-én tartott rendes önkor-
mányzati ülés elsõ napirendi pontjában
beszámolót hallhattak a bábolnai képvi-
selõk a helyi közbiztonság helyzetérõl
Dr. Forrai Zsolt, Komárom rendõrkapi-
tányának elõadásában. Forrai Zsolt
rendõr alezredes vetítéssel egybekötött
szóbeli beszámolót tartott Bábolna köz-
biztonságáról, a helyben felmerülõ
bûnesetekrõl és a Komáromi Rendõr-
kapitányság szemléletváltásáról. Dr.
Forrai Zsolt a beszámoló után bemutat-
ta a bábolnai képviselõ-testületnek
Szloboda Imre rendõr századost, az új-
ra mûködõ Bábolnai Rendõrörs megbí-
zott parancsnokát. A komáromi rendõr-
kapitány beszámolóját végül egyhangúl-
ag fogadták el a bábolnai képviselõk.

A második napirendi pontban a té-
mához kapcsolódva Sáhó András, a bá-
bolnai polgárõrség elnöke tartott beszá-
molót a helyi polgárõrség 2007. évi
munkájáról, amelyet a képviselõ-testü-
let elfogadott.

A harmadik napirendi pontban be-
számoló hangzott el a két ülés között
történt eseményekrõl, a lejárt határide-
jû határozatokról, és a két önkormány-
zati ülés között hozott bizottsági dönté-
sekrõl.

A negyedik napirendi pontban mó-
dosításra került a helyi szemétdíjakról
szóló rendelet. A Gyõri Kommunális
Szolgáltató Kft. ugyanis a jelenlegi inflá-
ció mértékével, mintegy 8%-al emelte a
szemétdíjakat Bábolnán. Városunk ön-
kormányzata a díjemelést elfogadta, így
2008. július elsejétõl 8%-kal növeked-
nek a szemétdíjak Bábolnán.

Az ötödik napirendi pontban elfoga-
dásra került az önkormányzati vagyon-
rendelet-tervezet, ezzel párhuzamosan

pedig hatályon kívülre helyezték az
1992-ben megalkotott, és azóta több-
ször módosított helyi vagyonrendeletet.

A hatodik napirendi pontban a helyi
építési szabályzatot módosította a bá-
bolnai képviselõ-testület.

A hetedik napirendi pontban az ön-
kormányzati alapítványok 2007. évi be-
számolói hangzottak el. Ezen a délutá-
non a Bábolnáért Közhasznú Alapítvány,
a Közrendért- és Közbiztonságért Köz-
alapítvány és az „Iskolánkért” Közhasz-
nú Alapítvány számolt be a tevékenysé-
gérõl a tavalyi év kapcsán. A beszámoló-
kat a testület elfogadta.

A nyolcadik napirendi pontban Vida
Krisztina gyámhivatali ügyintézõ szá-
molt be a bábolnai gyermekvédelmi te-
vékenységrõl a 2007. évet illetõen. A be-
számolót a képviselõ-testület elfogadta.

A kilencedik napirendi pontban a
Bábolnai Szociális Gondozási Központ
2007. évi beszámolója hangzott el,
amelyet a bábolnai képviselõk szintén
elfogadtak.

A tizedik napirendi pontban az Álla-
mi Számvevõszék által végrehajtott, a
bábolnai önkormányzat gazdálkodására
vonatkozó ellenõrzõ vizsgálat alapján
készített intézkedési terv került elfoga-
dásra. Ez év januárja és februárja kö-
zött az Állami Számvevõszék teljes körû
vizsgálatot tartott városunk önkor-
mányzatánál. A gazdasági tevékenységet
ellenõrzõ vizsgálat alapján készített je-
lentést, - amely egyébként mindent tör-
vényesnek talált Bábolna Város Önkor-
mányzatánál – elfogadta a képviselõ-
testület, majd egy úgynevezett intézke-
dési tervet készített, ami a következõ
évek gazdasági tevékenységére vonat-
kozó javaslatok gyakorlati megvalósítá-

sának ütemterve. Az intézkedési tervet
végül elfogadták az egybegyûltek.

A tizenegyedik napirendi pontban a
Regionális Vízmû Társaság részvényei-
nek önkormányzati tulajdonba adását
tárgyalta a testület. Az önkormányzat úgy
határozott, hogy csatlakozik az Eszter-
gom és Oroszlány városából induló kez-
deményezéshez, amely azt szeretné elér-
ni, hogy a Regionális Vízmû Társaság és
az Észak-Dunántúli Vízmû ZRt. ingyen
adja át részvényei egy részének tulajdon-
jogát a helyi önkormányzatoknak.

A tizenkettedik napirendi pontban
módosításra került a Bábolna Gyógyfür-
dõ Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Kft. ala-
pító okirata az alaptõke tekintetében.

A tizenharmadik napirendi pontban
a BTV Kht. ügyvezetõi állására beérke-
zett pályázatokat bírálta el a testület. Az
ügyvezetõ újra Hantos Péter lett, így to-
vábbra is õ irányítja a Bábolnai Televízió
munkáját.

Az egyebek napirendi pontban elsõ-
ként egy, a Bábolnai Szabadidõközpont
tetõfelújítására beadott CÉDE pályázat-
tal foglalkozott a testület, majd
Szepesiné Éva képviselõasszony vetette
fel, hogy a nagy melegre való tekintettel
az idõsek érdekében a nyári idõszakban
korábban nyithatna a temetõ. Az üggyel
kapcsolatban, azóta döntés született,
amelynek értelmében szeptember 15-ig
a temetõ reggel 6 órától este 20 óráig
tart nyitva.

Szintén az egyebek napirendi pont-
ban Bihari Gábor a Településfejlesztési
Bizottság elnöke ezúttal a Bábolnai Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület képviseleté-
ben fordult támogatási kérelemmel az
önkormányzathoz. A képviselõ-testület
200 ezer forintos összeget szavazott

meg az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek,
amelyet pályázati célokra használhat
majd fel a szervezet.

A bábolnai képviselõ-testület ezt kö-
vetõen zárt ülés formájában folytatta
munkáját. A zárt ülésen elsõként a jegy-
zõi munkakörre beérkezett pályázatok
elbírálása volt napirenden. A korábbi
jegyzõ, Szennay István távozásával a
megüresedett munkakörre összesen öt
pályázó jelentkezett. Az öt pályázó
mindegyikét egy eseti bizottsági ülésre
invitálták, amelyen csak három pályázó
jelent meg. A három, jegyzõi posztra je-
lentkezõ mindegyikét alkalmasnak ta-
lálta az eseti bizottság arra, hogy zárt
ülés keretében a rendes testületi ülé-
sen, a teljes önkormányzati képviselõ-
testület elõtt is bemutatkozhasson. A
május 29.-ei testületi ülésen azonban
már csak két jelentkezõ jelent meg,
mert az egyikük közben más települé-
sen megkapta a jegyzõi kinevezést. A
két pályázó közül végül egyhangú nyílt
szavazással Kocsis Gábort, Bábolna ko-
rábbi aljegyzõjét választotta meg a kép-
viselõ-testület Bábolna új jegyzõjének.
Kocsis Gábor ezután letette a köztisztvi-
selõi esküt, így június 1-jétõl õ tölti be
városunk jegyzõi tisztét.

A zárt ülésen döntés született arról
is, hogy idén kik kaphatják meg a ki-
tüntetõ Kiváló Pedagógus és Kiváló Diák
címeket. Azt, hogy idén kik kapnak dí-
jat, azonban csak a június 17-én esedé-
kes tanévzáró ünnepélyen tudhatjuk
meg.

Szintén a zárt ülés keretében került
kiírásra a bábolnai aljegyzõi posztra vo-
natkozó pályázat is.

Nagy  Attila  István

4. oldal 2008. június
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. május 29-én tartott testületi ülésrõl

KOMÁROM-
ESZTERGOM MEGYEI

RENDÕR-
FÕKAPITÁNYSÁG

Léber Gabriella
sajtóreferens

Együttmûködési megállapodás
a vadászkamara és
a rendõrség között

(Komárom-Esztergom megye)
Az Országos Magyar Vadászkamara Komárom-

Esztergom megyei Területi Szervezete és a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
között már korábban is létezett együttmûködési
megállapodás, melyet hétfõn délután aktualizált
aláírásával a kamara részérõl Lukáts Péter elnök,
a fõkapitányság részérõl pedig Dr. Gorgosilits Fá-
bián r.ezredes, fõkapitány. 

A megállapodás lényege a jogszabályok kölcsö-
nös betartása és betartatása; a vadászattal össze-
függõ jogsértõ cselekmények megelõzése, felfe-
dése; az orvvadászat visszaszorítása; valamint a
környezet és a természet védelme. 

A vadászkamara és a rendõrség közti együtt-
mûködés tartalmazza továbbá, hogy jogosulatlan
vadászat esetén haladéktalanul értesíti az illeté-
kes kapitányságot. Az illetékességi terület gyor-
sabb és könnyebb megállapításához térkép ké-
szült, mely egyértelmûen mutatja: mely vadász-
társaságnak, mely kapitányságot kell értesítenie
törvénysértés esetén.

Emelkednek a felderítési
mutatók

A képviselõ-testületi beszámolón tájékoztatást
adott a Komáromi Rendõrkapitányság vezetõje ar-
ról, hogy az elõzõ év azonos idõszakához viszonyít-
va a kiemelt bûncselekmények kategóriájában két-
szeresére, az összes bûncselekmények vonatkozá-
sában másfélszeresére nõtt a felderített bûncselek-
mények száma, amelyhez az április 15-tõl újra mû-
ködõ Bábolna Rendõrõrs is aktívan hozzájárult. A
rendõrõrs újjá alakulása óta szorosan együttmû-
ködve a polgárõrséggel 7 fõt ért tetten lopás bûncse-
lekmény elkövetésén, elfogták a csémi hegyi betö-
rõt, elfogtak egy fiatalkorú személyt, aki alaposan

gyanúsítható kábítószer fogyasztással, és nem utol-
só sorban elfogtak egy körözött személyt is.

A Bábolna Rendõrõrs fokozta a közlekedésbiz-
tonsági ellenõrzések számát, mivel sok anyagi
káros baleset történt gyorshajtás és figyelmetlen-
ség miatt. Az ellenõrzések során 52 közlekedõvel
szemben 423. 000Ft helyszíni bírságot szabtak
ki. Szükség van a közlekedési ellenõrzésekre, hi-
szen Európai Uniós követelmény, hogy radikáli-
san csökkentsük a balesetek számát.

Életét vesztette a munkás
(Bábolna)

Munkavégzés közben vesztette életét kedden
délelõtt egy középkorú férfi Bábolnán, egy helyi me-
zõgazdasági cégnél. A Munkavédelmi felügyelõség
elsõdleges megállapítása szerint a munkáltatót
nem terheli felelõsség a tragédia miatt, a dolgozó
magának okozta a bajt. A férfit egy takarmánykeve-
rõ rántotta be, miután elõvigyázatlanul leszerelte a
géprõl a biztonsági rácsot és belenyúlt. Feltehetõen
egy zsákot akart kivenni belõle, ami véletlenül esett
a gépbe.  A Komáromi Rendõrkapitányság közigaz-
gatási eljárásban vizsgálja a körülményeket. 
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22000077..  ÉÉVVII    KKÖÖZZHHAASSZZNNÚÚSSÁÁGGII
JJEELLEENNTTÉÉSS

1.  MÉRLEG    ADATOK
Pannónia Régia KHT üzletrész 500 EFt
Bankszámla egyenleg 112 067 EFt
Átmenõ aktívák (20076-re esõ kamatok) 222 EFt
ESZKÖZÖK 112  789  EFt
Jegyzett tõke (alapítói vagyon) 500 EFt
200 éves Bábolna Alapítványtól kapott eszközök 109 759 EFt
Sport, Kultúra, Média Alapítványtól kapott eszközök 370 EFt
Bábolna Egészségügyéért Alapítványtól kapott eszközök 807 EFt
2003. évi vagyon változása -2 EFt
2004. évi vagyon változása 11 046 EFt
2005. évi vagyon változása -11 391 EFt
2006. évi vagyon változása 176 EFt
2007. évi vagyon változása 1 346 E Ft 
SAJÁT  TÕKE 112  629  EFt
Jóváhagyott nyugdíjas támogatás kötelezettsége 10 EFft
Könyvvizsgálati díj 150 EfF
FORRÁSOK  ÖSSZESEN 112  789  EFt
2.  KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉG  EREDMÉNYE
BEVÉTELEK
Bábolna Város Ökormányzat támogatása 2 000 EFt
Galla-Teher KFT támogatása 42 EFt
Babilon Médiaügynökség KFT támogatása 4 000 EFt
Dr. Almádi Ügyvédi Iroda támogatása 50 EFt
Lendvai KFT támogatása 200 EFt
TENDRE KFT támogatása 200 EFt
Bábolna-Sped KFT támogatása 200 EFt
Esca KFT támogatása 50 EFt
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató KFT támogatása 177 EFt
APEH 1 %-os támogatás bevétele 595 EFt
KAPOTT  TÁMOGATÁSOK  MINDÖSSZESEN 7  514  EFt
Pénzintézettõl kapott kamat 8 811 EFt
BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 16  325  EFt
KÖLTSÉGEK
Szállítási ktg. (tánccsoport) -50 EFt
Könyvvizsgálati díj -150 EFt
Bankköltség -181 EFt
Postaköltség -120 EFt
Rendezvényszervezés (Kamionos Fesztivál) -1 000 EFt
Mûködési költségek összesen -1 501 EFt
Bábolna Sportegyesület támogatása -3 377 EFt

KEM Kézilabda Szövetség támogatása -80 EFt
Cseperedõk néptánc egyesület támogatása -800 EFt
Kispest Biztonságáért egyesület támogatása -2 000 EFt
Iskolánkért Alapítvány támogatása -405 EFt
Kukorica Fesztivál támogatása -350 EFt
Óvoda, Bölcsöde támogatása -197 EFt
Nyugdíjasok támogatása -4 316 EFt
Ösztöndíj kifizetése tanulóknak -1 935 EFt
Kifizetett támogatások összesen -13 460 EFt
MÉRLEG  SZERINTI  EREDMÉNY 1  364  EFt
3.  PÉNZFORGALOM  ALAKULÁSA
Nyitó pénzkészlet 2007.01.01. 110 379 867 Ft
Kapott támogatások ( szervezetek + APEH 1 %) 7 514 200 Ft
Kapott pénzintézeti kamat 8 870 714 Ft
Egyéb kapott bevételek (követelések jóváírása) 252 850 Ft
Szállítási költség (tánccsoport) -49 999 Ft
Rendezvény szervezése (Kamionos Fesztivál) -1 000 000 Ft
Postadíj -120 032 Ft
Könyvvizsgálói díj -150 000 Ft
Bankköltség -180 937 Ft
Kifizetett támogatások ( szervezetek részére) -13 450 000 Ft
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET( bank) 112 066 663 Ft
a, Pannon Takarékszövetekezet folyószámla 2 266 663 Ft
b, Pannon Tak.szöv. lekötött betét 5 800 000 Ft
c, Pannon Tak.szöv. lekötött betét 104 000 000 Ft
4. Központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénzalaptól,  kisebbségi ön-

kormányzattól, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl tá-
mogatást nem kapott a közalapítvány 2007-ben.

5. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi részére juttatást nem fizet a szerve-
zet.

6. A “Bábolnáért” Közhasznú Közalapítványt 2003. 09. 25-i határozatával alapította
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete. Célja a város kulturális és sport-
életének élénkítése, egészségügyi támogatása, intézmények infrastruktúrájának,
informatikai rendszerének továbbépítése, idegenforgalom és turisztikai fejlesztése.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2007. évi bevételei gazdasá-
gi társaságok támogatásából, pénzintézeti kamatokból, SZJA 1 %-os átutalásból ke-
letkezett. Kiadásait mûködési tevékenységre, tanulók ösztöndíjára, nyugdíjasok tá-
mogatására, egyéb alapítványi célokban megfogalmazott feladatok teljesítésére
fordította.

Bábolna, 2008. április 16. Dr.  Jankó  Miklós
kuratóriumi elnök

2008. június 5. oldal
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Egyszerûsített éves 
beszámoló 
mérlege Ezer forintban:
Tárgyi eszközök: 0
Pénzeszközök 538
Eszközök összesen 538

Induló tõke 660
Tõkeváltozás -450
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 328
Források összesen 538

Egyszerûsített éves beszámoló 
eredmény-kimutatása Ezer forintban :
Alapítóktól kapott támogatás 610
Egyéb szervtõl kapott támogatás 100

Egyéb bevétel (pénzintézeti kamat) 3
Gépkocsi értékesítés 288
Összes bevétel 1.001

Egyéb ráfordítás 673
Összes ráfordítás 673
Tárgyévi közhasznú eredmény 328

A Közrendért és Közbiztonságért
Közalapítvány 2007. évben a központi költ-
ségvetésbõl támogatást nem kapott.

A Közalapítvány 2007. évben a cél szerinti
tevékenysége keretében az alábbi támogatást
nyújtotta:

Bábolnai Polgárõr Egyesület 210.000,-Ft

Banai Polgárõr Egyesület 100.000,-Ft
Tárkányi Polgárõr Egyesület 80.000,-Ft
Kisigmándi Önkormányzat 48.000,-Ft
Csépi Önkormányzat 40.000,-Ft
Nagyigmándi Polgárõr Egyesület 160.000,-Ft

Az alapító önkormányzatoktól kapott támo-
gatás mértéke:

Bábolna Város Önkormányzata 200.000,-Ft
Bana Község Önkormányzata 0,-Ft
Tárkány Község Önkormányzata 100.000,-Ft
Kisigmánd Község Önkormányzata 60.000,-Ft
Csép Község Önkormányzata 50.000,-Ft
Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzata 200.000,-Ft

A Közalapítvány vezetõ tisztségviselõi
részére juttatást nem nyújtott, feladatai-
kat közérdekû felajánlásként, ingyene-
sen látják el.

A Közrendért és Közbiztonságért Köz-
alapítványt 1998. március 27-én kelt ala-

pító határozat alapján hat település ön-
kormányzata hozta létre. Célja a Bábolna
székhelyû Rendõrõrs mûködtetésének
elõsegítése, a közrend és közbiztonság
védelme.

Az alapítvány vállalkozási tevékenysé-
get nem folytat.

2007. évi bevételei az alapítók befize-
téseibõl, vállalkozó támogatásából, és a
pénzintézeti kamatbevételbõl, valamint a
régi gépkocsi eladásából tevõdött össze,
melynek összege 1.000.964,- Ft

A kiadások legnagyobb részét a terü-
leten mûködõ polgárõr egyesületek tá-
mogatására fordította és kifizették a
számlavezetési díjat a pénzintézetnek. Az
összes kiadás 673.500,-Ft volt.

2007.  évi  záró  pénzkészlet  összege  538.043,-FFt

Bábolna, 2008. április 7.
SSááhhóó  AAnnddrrááss  

kuratóriumi elnök

KKöözzrreennddéérrtt  ééss  KKöözzbbiizzttoonnssáággéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy
2007.  évi  közhasznúsági  jelentése

Adószám:  18609350-11-111
AA  kköözzhhaasszznnúússáággii  jjeelleennttééss  kköönnyyvvvviizzssggáállaatt  nnééllkküüll  kkéésszzüülltt..

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS
A „Bábolnáért” Közhasznú Alapítvány nemrégiben nagy összegû és különlegesnek ne-

vezhetõ támogatásban részesült. Horváth  Elemérné – örököse nem lévén – végrendele-
tében 11 millió forintot adományozott az alapítványnak. Az okiratban kikötötte, hogy a
pénzösszeget bábolnai idõs korúak támogatására fordítsák. Miután az adományozó meg-
halt, a pénzösszeget az alapítvány „örökölte”. Az adományért külön köszönetét fejezi ki
az alapítvány, az adományozó emlékét Bábolna VÁROSA kegyelettel megõrzi.
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Május 9-én kezdõdött a három napos Kamio-
nos Fesztivál Bábolnán. A nagy tömegeket meg-
mozgató rendezvénynek idén egymás után már
másodszor adott otthont városunk. Kilencedi-
kén még csak zenei program várta az ide látoga-
tókat, aztán tizedikén megérkezett a konvoj is
Bábolnára, méghozzá 170 kamion részvételével.
Szintén a fesztivál második napján került meg-
rendezésre a kamionsofõrök ügyességi versenye.
A XII. Nemzetközi Kamionos Találkozó záró-
napján aztán igazán elszabadultak a lóerõk, hi-
szen erre a napra tették a szervezõk a személy-
gépkocsik-, és kamionok gyorsulási versenyét is.

A XII. Kamionos Fesztivál fõszervezõje
Karsai Zoltán, aki maga is 25 évig ült a kamion
volánja mögött, a következõket nyilatkozta a
nagysikerû rendezvényrõl:

„Úgy érzem nagyon jól sikerült a rendezvény,
hiszen rendkívül sokan voltak a résztvevõk és az
ide látogatók is. Imádkoztunk a jó idõért, sze-
rencsére összejött és ami még fontosabb, baleset
sem volt. A kamionos fesztivál helyszíne erede-
tileg 10 éven keresztül Tatabánya volt, azonban

két ok miatt áthoztuk a rendezvényt Bábolnára.
Egyrészt Tatabánya önkormányzata nem úgy állt
a dolgokhoz, ahogy szerintünk megérdemelte
volna a rendezvény, másrészt azokat a területe-
ket, amelyek alkalmasak voltak a fesztivál lebo-
nyolításához mára nagyrészt beépítették. Végül
10 év elteltével lefújtuk a rendezvényt. Két év
szünet következett, majd sikerült megegyeznem
Dr. Horváth Klárával, Bábolna polgármesteré-
vel, így immár második alkalommal itt ebben a
városban sikerült a Kamionos Fesztivált lebo-
nyolítanunk.”

A szombaton Bábolnára érkezõ konvoj idén
170 kamiont számlált, azonban az idei esztendõ-
ben már néhány motorkerékpár is csatlakozott a
felvonuláshoz. A több települést érintõ kamio-
nos felvonulás résztvevõinek száma évrõl évre
csak nõ, ami egyre nagyobb fejtörést okoz a szer-
vezõknek.

„A konvoj idén Tatáról indult, mert itt talál-
tunk olyan területet, ahol 170 kamion elfér, igaz
ez a parkoló már idén megtelt, jövõre pedig re-
mélhetõen még többen vesznek részt a felvonu-
láson, úgyhogy ki kell majd találnunk valamit.
Az viszont biztos, hogy felvonulás lesz jövõre is,
hiszen ezt maguk a kamionosok és a nézõsereg
is igényli. Óriási élmény azt a hatalmas robajt
hallani és azt a félelmetes erõt érezni, amit eny-
nyi kamion és a légkürtök keltenek. Egyébként
itt Bábolnán nehezményezték, hogy a
Nagyigmánd felõl érkezõ konvoj nem vonul vé-
gig a városon. Szerencsére idén Sáhó Adnrás, a
helyi polgárõrség vezetõjének segítségével sike-
rült olyan útvonalat találnunk a városban, ahol
gond nélkül végigvonulhatott a 170 kamion”-
mondta Karsai Zoltán fõszervezõ.

Természetesen idén a tavalyi rendezvényhez
hasonlóan nem csak gyorsulási verseny volt, ha-
nem megrendezésre került a kamionosok ügyes-
ségi versenye is. Bocsárdi Károly a versenyszám
Fair-play díj nyertese a következõket mondta a
szlalom versennyel kapcsolatban:

„Idén nagyon jó pályát sikerült kialakítani,
jobb és gyorsabb volt, mint a tavalyi. Persze min-
dig lehet rajta javítani, módosítani, mert tökéle-
tes verseny és tökéletes pálya nincs. Mindent
összevéve nagyon jó, hogy van arra lehetõsé-
günk, hogy három percen keresztül versenyez-
zünk, nyomjuk a gázt, lavírozzunk az akadályok
között és közben az ügyességi feladatokat is jól
oldjuk meg, vagyis összemérjük a tudásunkat. Ez
azért is fontos, mert csupán két nagy kamionos
rendezvény van az országban. Az egyik itt Bá-
bolnán, a másik Szegeden. Én csak Bábolnára
járok, mert a szegedi fesztivál nagyon messze
van, úgyhogy nagyon örülök, hogy az ebben a ré-
gióban élõknek is van kamionos fesztiváljuk.

A kamionok ügyességi versenyének gyõztese
Szabó Nándor óriási szerencsével tudott az élen
végezni, hiszen kamionja az elsõ induláskor egy-
szerûen leállt verseny közben, és akkor nem is
lehetett újra indítani. Végül sikerült a makacs-
kodó technikát újra munkára fogni, sõt a ver-
senybizottság is engedélyt adott Szabó Nándor-
nak az újbóli rajtra. Szabó ekkor a korábbi tech-
nikai nehézségekkel mit sem törõdve mindenkit
maga mögé utasítva lett az elsõ.

„Erre a versenyre nem kell külön készülni.
Aki sokat ül a volán mögött és megvan a kellõ
rutinja, annál már csak a szerencse számít. Az új
kamionokban már nagyon sok az elektronika így
nem igazán alkalmasak a versenyzésre, hiszen
nagyon sokszor letiltják a sofõrt bizonyos dolgok

esetén. Az a kamion, amivel én nyertem még egy
korábbi generáció, így ilyen esetekben könnyeb-
ben kezelhetõ, gyors és erõteljes. Nagy volt ben-
nem a stressz, mert egyszer megállt az autóm
verseny közben és akkor nem is sikerült újra in-
dítani. Szerencsémre a versenyigazgatóság enge-
délyezte, hogy még egyszer nekivágjak a távnak.
Így sikerült megnyernem a versenyt. Szerencsés
embernek tartom magam”- nyilatkozta Szabó
Nándor, az ügyességi verseny gyõztese.

Az utolsó nap, ahogy azt már említettük a
személygépkocsik és a kamionok gyorsulási ver-
senyérõl szólt. Az óriási tömeget vonzó verseny-
számok „kisebbik” résztvevõinek, vagyis a sze-
mélygépkocsik gyorsulási versenyének abszolút
gyõztese Pelsõczi Attila a következõket nyilat-
kozta:

XII. KAMIONOS FESZTIVÁL

A komionos ügyességi verseny elsõ három
helyezettje, középen a gyõztes, Szabó Nándor.

A személygépkocsi gyorsulási verseny elsõ
helyezettje, Pelsõczi Attila

A komionos gyosulási verseny nyertese
Ferenczy Sándor (jobbról)



„Még huszonéves koromban tetszett meg a
gyorsulási versenyek hangulata, és úgy dön-
töttem, ha lesz rá mód, én is indulni szeretnék
nyilvános gyorsulási versenyeken. Lépcsõfo-
konként haladtam versenyrõl versenyre, autó-
ról autóra. Egy „A” Corsával kezdtem, majd
egy Astra GSI következett. Jelenleg egy E-36-
os BMW-t hajtok. Természetesen nem egye-
dül építem a járgányomat, mert bár én ma-
gam is értek hozzá, ezeknek az autóknak a ki-
vitelezéséhez nagy szaktudás kell. Remélem
az autó egy hónap múlva eléri a csúcsot, hi-
szen akkor már elõre láthatólag 270-280
km/óra lesz a végsebessége, a nyomatéka pe-
dig 520 Newtonméterre fog emelkedni.

A délelõtti program után aztán következ-
tek az igazán „nagyok”. Elszabadult több száz
lóerõ, a kamionos gyorsulási verseny résztve-
või pedig egymást legyûrve szántották a be-
tont az Ácsi úton.

„Ez már nem az elsõ versenyünk, készül-
tünk rá. A kamion, amivel mentem egyébként
nem speciális célokra lett kifejlesztve, min-
dennapi munkaeszköz”- nyilatkozta ifjabb
Ferenczy Sándor, a kamionos gyorsulási ver-
seny abszolút gyõztese.

Persze a kamionos programok mellett, he-
lyet kaptak a szórakoztató rendezvények is. A
Kamionos Fesztivál elsõ napjának sztárvendé-
ge a Kozmix együttes volt, míg szombaton
tiszteletét tette a fesztivál sátor színpadán

Szikora Róbert és a Gidák. Persze sztárven-
dég a záró napra is maradt, hisz vasárnap Zol-
tán Erika és két táncosa szórakoztatta a kö-
zönséget. Ami pedig a fesztivál jövõjét illeti?
Karsai Zoltán fõszervezõ lapunknak úgy nyi-
latkozott, hogy úgy tûnik, hosszú távon is gyü-

mölcsözõ lehet Bábolna vezetõségének és a
rendezvény szervezõinek együttmûködése így
szinte biztos, hogy az elkövetkezõ években
nem teszi át székhelyét más településre a Ka-
mionos Fesztivál.

Nagy Attila István
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BÁBOLNA, MAGYARORSZÁG
2008. június 27-30.
PROGRAMTERV:

* Modern TÁNCCSOPORTOK VILÁGBAJNOKSÁGA
* 2008. június 27. 19.00 Hivatalos megnyitó és gála
* 2008. június 28 9.00-tól - verseny
* 2008. június 29. 9.00-tól - verseny
* 2008. június 30. 9.00-tól kb. 14.00 -ig - verseny

kb. 14.30 – Záróünnepély
MINDEN ESTE DISCO ÉS KARAOKE-PROGRAMOK!

JEGYÁRAK:
Jegyek a helyszínen kaphatók az esemény ideje alatt.

Napijegy:  1.000,- Ft/fõ
(Az egyes versenynapokon, illetve a megnyitó gálán) 

Eseményjegy: VB – 3 verseny nap + megnyitó: 3.500,- Ft/fõ 

VIDEO&FÉNYKÉP: Saját felvétel napi 1.000,- Ft áron vásárolha-
tó video jeggyel, állvány nélküli, kézi kamerával készíthetõ. A hely-
színen professzionális videofelvétel és a versenyszámokról mûvészi
fényképfelvételek rendelhetõk..

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk városunk minden lakóját

2008. június 21-én 18 órára a Bábolnai
Szabadidõközpontban megrendezésre kerülõ

Korda György
és

Balázs Klári

koncertre
A koncertre a belépés DÍJTALAN !

GYÖK

Ballagási DVD-k rendelhetõk
Kedves 8. osztályosok!
A Bábolnai Televízió szokásaihoz híven idén is rögzíti a nyolca-

dik osztályosok ballagását. Az anyagot DVD lemezen közzé tesz-
szük, mely 2.500,- Ft-ért megvásárolható lesz. Viszont mindezt
csak akkor tudjuk teljesíteni, ha minimum 20 DVD-t megrendel-
nek, és az árat a megrendeléskor kifizetik. A rendeléseket Polyák
László üzletében (kereskedõ udvar), vagy a Bábolnai Televízió stú-
diójában (2943 Bábolna, Jókai u. 12.) kérjük leadni.

A DVD tartalmazza:
- tanárok búcsúztatása; - 8. osztályok vidám mûsorai

- „bolond ballagás”/ - szerenád; - ballagás
Az elkészült DVD-ket a ballagást követõ két héten belül lehet

átvenni szintén Polyák László üzletében (kereskedõ udvar), vagy a
Bábolnai Televízió Stúdiójában.

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ –    Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a Bá-
bolnai Általános Iskola BALLAGÁSI  ÜNNEPSÉGÉT 2008. június 13-án
17 órakor, az ÜNNEPÉLYES  TANÉVZÁRÓT 2008. június 17-én 17 óra-
kor tartja az iskola udvarán. ( Rossz idõ esetén a Sportcsarnokban .)
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Évzáró az óvodában
Május utolsó hetében immár

második alkalommal tartottunk
szabadtéri évzárót óvodánkban.
A mûsort az új árnyékoló tetõs
dobogónkon tartottuk. Vala-
mennyi óvodai csoportunk rö-
vid mûsorral mutatkozott be a
szülõknek, vendégeknek. A kis-
csoportosok egy mesedramati-
zálást, a többi csoport változa-
tos verses, dalos, mozgásos
anyagot adott elõ az év közben
tanultakból. A hangosítást is
megoldottuk Pábli Zsolt és
Francia Lajos segítségével, ez-

által jól hallhatók voltak gyer-
mekeink. A mûsor végén ünne-
pélyes keretek között elbúcsúz-
tattuk az iskolába menõ gyer-
mekeinket. A délután kerti par-
tival zárult, ahol üdítõvel és sü-
teménnyel kínáltuk óvodásain-
kat, vendégeinket, végül kelle-
mes beszélgetéssel tölthették az
idõt. 

Köszönjük a szülõknek az
aktív támogatást, mellyel lehe-
tõvé tették a vendégül látást.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

Óvodánkban már régi hagyomány, hogy minden év májusában a le-
endõ elsõ osztályosok látogatást tesznek az iskolában. Így történt ez az
idei évben is. A létszám miatt két alkalommal mentünk a tanító néni
meghívására az elsõ osztályba. Óvodásainkat és az óvó néniket már az
udvaron a régi óvodások nagy lelkesedéssel fogadták. Slániczné Irén-
ke néni, a tanító néni is várt már bennünket. Az õ kalauzolásával egy
rövid sétát tettünk az iskola épületében. A gyerekek kicsit megszep-
penve sétáltak és „csodáltak” meg mindent. 

Csengetéskor mi is bementünk az elsõ osztály tantermébe, és elfog-
laltuk a már elkészített helyünket. Magyar órát láttunk, de Irénke né-
ni úgy állította össze az óra anyagát, hogy az óvodásokat is bevonta né-
hány feladatba. A leendõ iskolások közül voltak nagyon bátrak is, akik
jelentkeztek és szerepeltek, de voltak olyanok is, akik inkább csak
szemlélték az eseményeket. Hamar eltelt a 45 perc, hiszen a gondol-
kodtató és a mozgásos feladatok váltogatták egymást. Az óra végét jel-
zõ csengõszó után az iskolások elköszöntek, majd mentek az udvarra
szaladgálni. Mi ovisok még  kis könyvjelzõ ajándékot kaptunk, majd él-
ményekkel telve jöttünk vissza az óvodába. Itt a kisebbeknek büszkén
mesélték a nagyok az iskolában látottakat. 

Ezeknek a látogatásoknak azon túl, hogy nagy élmény a gyerekek-
nek, az igazi célja az, hogy lehetõleg szorongásmentesen hangolódja-
nak majd az iskolás életre. 

Hadverõ Ferencné
óvónõ

Készülünk az iskolába

TELEVÍZIÓS BESZÉLGETÉS
dr. Horváth Klára polgármesterrel

Tegyék fel Önök is kérdéseiket!
Június 20-án a Bábolnai Televízió stúdióbeszélgetést tervez

dr. Horváth Klára polgármesterrel. Az eszmecsere elsõsorban az
elmúlt néhány év bábolnai történéseirõl, a jelenlegi helyzetrõl,
valamint jövõbeni tervekrõl szól majd. Szó lesz Bábolna Város
költségvetésérõl, ipari területtel és termálfürdõvel kapcsolatos
fejlesztési elképzelésekrõl, illetve ezek jelenlegi állapotáról, vá-
rosközpont- és iskola-felújítási pályázatokról, bábolnai cégek
vállalkozások helyzetérõl – különös tekintettel a Bábolna Rt. és
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyeirõl – , földterületi és
ingatlan kérdésekrõl, sportról, települési rendezvényekrõl stb.

Dr. Horváth Klára polgármester szívesen válaszol lakossági
kérdésekre, ezért kérjük olvasóinkat, kérdezzenek mindarról,
ami településünkkel kapcsolatban érdekli Önöket. Kérdéseiket
– lehetõség szerint névvel ellátva – június 19-ig várjuk az alábbi
címekre: 

E-mail: btv@babolna.hu
Levélcímünk: Bábolnai Televízió Kht. 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A stúdióbeszélgetést nem élõ adásban közvetítjük, hanem

manipulálatlan formában, csak a legszükségesebb vágásokat
végrehajtva június 24-én 18 órától keddi adásunkban vetítjük
majd. Várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat.



Országos siker
számítástechnikából!

A Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Ver-
seny országos fordulóját április 19-én az ELTE Informatika
karán rendezték meg. A megyei fordulókon 60 % feletti
teljesítmény elért 76 tanuló kapott meghívást erre a ver-
senyre. Szász Márton (a képen) iskolánk 6/a osztályos ta-

nulója, aki a Komá-
rom- Esztergom me-
gyei versenyt megnyer-
te, az országos összesí-
tésben az 5. legjobb
pontszámmal jutott be
a budapesti fordulóba.
Itt remek versenyzéssel
tovább javított eddigi
eredményén és élete el-
sõ számítástechnika
versenyén végül a „do-
bogós” 2. helyet szerez-
te meg. Gratulálunk
Marcinak ehhez a nagy-
szerû eredményhez!

Kassai Éva

Május hónap végére lezárult
a felvételi eljárás, nyolcadik
osztályosaink számára kiderült,
hol folytathatják tanulmányai-
kat. A csökkenõ gyermek lét-
szám ellenére a népszerû kö-
zépiskolák még mindig tudnak
válogatni, hiszen ezekbe az in-
tézményekbe túljelentkezés
van. A felsõ tagozatos érdemje-
gyek és a felvételi vizsga ered-
ménye alapján döntenek, hogy
mely tanulók kezdhetik intéz-
ményükben az új tanévet. Így
minden évben nagy az izgalom,
hogy az elsõ helyen megjelölt
iskolába sikerül-e bejutnia a ta-
nulóknak. Ekkor érzik igazán
tanulóink, hogy milyen fontos
volt vagy fontos lett volna küz-
deni az év végi jó osztályzato-
kért

Nagy öröm számunkra, hogy
valamennyi tanulónk felvételt
nyert Gyõr –Moson -Sopron
megye vagy Komárom – Eszter-
gom megye középiskoláiba.

E tanévben is elsõsorban a
gyõri középiskolákba jelentkez-
tek diákjaink, kevesebben Ko-
márom, Tata, Tatabánya, Kisbér
középiskoláiba, egy tanulónk
Fóton folytatja tanulmányait.
Ötven továbbtanulónk közül
gimnáziumba nyolc fõ, szakkö-
zépiskolába tizenöt fõ, szakis-
kolába huszonhét fõ nyert fel-
vételt.

Diákjainknak új iskolájuk-
ban sikereket, jó eredményeket
kívánunk.

Veresné Szkocek Mária
pályaválasztási felelõs
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Szülõk ajándéka
Május 14-én az iskola klubjá-

ban abból az alkalomból gyûl-
tek össze szülõk és pedagógu-
sok, hogy egy kis ünnepség ke-
retében a Szülõk– Nevelõk bál-
jának bevételébõl származó
eszközök átadása és átvétele
megtörténjen.

A befolyt összegbõl olyan
eszközöket tudtunk vásárolni,
amelyek hasznosak és a szûkös
költségvetésbõl nem tudtuk vol-
na finanszírozni.

Az igényeket felmérve és a
szülõkkel egyeztetve a bál bevé-

telébõl 2-2 televíziót, DVD-
lejátszót és CD-lejátszót vásá-
roltunk.

A háztartástan terem és a
mûhely fejlesztésére, valamint a
gyermeknapi rendezvényre is
jutott ebbõl az összegbõl.

Az iskolai oktatást segítõ esz-
közöket az Iskolaszék elnöke
Mészárosné Doniján Hajnalka
adta át iskolánknak.

Köszönjük a szülõknek az
önzetlen segítséget és a támo-
gatást.

Peresztegi Gábomé

Pályaválasztás, 2008!

Tanulóink, akikre
büszkék lehetünk!

Mint arról már korábban is hírt adtunk több
országos versenyre is bejutottak tanulóink.

Szegeden május 10-én rendezték meg a
Bendegúz anyanyelvi versenyt, ahol Mészáros
Nóra 7/a osztályos tanuló harminc diák közül
(megyei elsõ helyezettek és a határainkon túli
magyar iskolák legjobbjai jutottak a döntõbe) a
középmezõnyben végzett.

Köszönetet mondok Mészárosné Szilágyi
Máriának az utaztatásért, aki ezzel támogatta
iskolánkat.

Május 24-én Budapesten került megrende-
zésre a Kálti Márk történelem verseny orszá-
gos döntõje. Parizek Dániel  6/c osztályos tanu-
ló a 15., Mészáros Nóra 7/a osztályos tanuló a
17. helyet szerezte meg.

Gratulálunk tanítványainknak és eredmé-
nyes versenyzést kívánunk a következõ tanév-
ben is .

Veresné Szkocsek Mária
felkészítõ tanár

Olvasási verseny 
a kicsiknél

2008. május 27-én az elsõ meleg napon rendeztük meg.
Célunk megszerettetni az alsósokkal az olvasást, ha sikerül
talán felnõttként is kezükbe fogják venni a könyvet. Szöveg-
értést és szépolvasást vizsgáltunk. Évfolyamonként a követ-
kezõ eredmények születtek.

I. osztály II. osztály
1. Mátyás Kata 1. Soós Gábor
2. Várközi Fanni 2 Rózsahegyi Franciska
3. Osgyán Anna 3. Kéri Virág

III. osztály IV. osztály
1. Csatlós Natália 1. Patkó Eszter
2. Rádoki Luca 2. Kiss Fanni
3. Bagó Zsófia 3. Péter Dániel

A gyõzteseknek gratulálunk!
Szántó Zoltánné

Mk. vezetõ

Logika-
verseny

A gyõri Gárdonyi
Géza Tehetségfej-
lesztõ Általános Is-
kola és Óvoda által
szervezett logika le-
velezõs versenyen az
ország 145 iskolájá-
ból 1421 tanuló vett
részt. Négy forduló
után a legjobban tel-
jesítõ diákok juthat-
tak be az országos
döntõbe. 

Iskolánkból a Bu-
dapesten megrende-
zésre kerülõ országos
döntõbe jutott tanu-
lók: Molnár Kitti 7/ a;
Sztaracsek Boglárka
7/a; Popovics György
7/ a.

Kassai Éva



Ismerkedjünk meg
költészetének egy  alkotásával!

Most 
és születésünk
óráján
Flóra, fauna: ugyanaz maradt.
A pöszméte íze!...
És a poszméhek röptének íve
Meggyfáink alatt.
Körben délibábos láthatár.
Forgatja változatlan
Tartalmát a portölcsér a parkban.
Ezüstkori nyár.
Rendes házak, tiszta udvarok,
Bakterház a pusztán.
,,Tetszenének akkor is, ha tudnám:
Én itt új vagyok?”
Lám, a gyógyvíz most is kénszagú;
Népe körbedongja;
S a kürtöskalács-árus kolompja
Háromszólamú.
Túl a strandon áll a víztorony.
Kupola fölötte,
Régi vízmû hagyta itt örökbe,
Dísz a homokon. 
A vidéki nap hétágra süt;
Örömteli tábor
A kék-sárga város ballagáskor...
Kontyok mindenütt.
Véget ért a hosszú tanfolyam.
Szertefut a sok szál,
Bár a tablón még együtt az osztály
Matrózblúzosan.
Nézd, a város napba öltözött,
És a májusünnep
Nótafái az asztalhoz ültek;

Kedv és póz: örök.
Zsíros hang és kálvinista kedv!
Hathúros a bánat:
Hullhat zápor, új szél fújdogálhat,
Az itt egyre megy.
Zöld karókon kúszik fürge kacs.
Virulnak a vályog
Fal tövén a plebejus virágok:
Piros a pipacs.
Pincért várunk, mintha hírnököt,
S míg a termen átkel,
Ultizunk a mélyzöld zsalugáter
Szárnyai mögött.
Mindig óta tart a karnevál,
Fáklya lángja lobban;
Zeng a tószt a régi Vigadóban,
Míg az óra jár.
Lassú élet érverése! Oly
Ismerõs a tónus:
Bíróval beszél az agronómus,
S mindkettõ komoly.
Süppedõs elõszobákon át
Lépteid vezérlik
Jóska bácsik és Irénke nénik -
Pestig, és tovább.
Tájszavukra nincsen tájszavad,
Sorsuk elfelejted.
Van-e parancsa a szeretetnek?
“Köztük légy szabad.”
Desszert, kávé... Fullasztó a dél.
Elhagyod a fülledt
Termet, ahol asztalt bont az ünnep,
Hogy magad legyél.
Kõpad, kis tó, békalencse, nád.
A botanikus kert
Ágyásai úgy ontják a fûszert,
Mint a drogériák.
Csikordul a forró gyöngykavics.
Álmos a szabadság,
Meg az üvegház mögött a macskák
Pillantása is.
Képzeld el a Meteor mozit.

“Még a DEMKE megvolt,
És tasakban árulták a tejport...”,
Mondanád, de csitt.
Csöndkúrát rendelt a doktor úr.
Estig tart az álom,
Míg a pavilon a klinikákon
Megvilágosul.
Mint keresztrejtvény kockái, egy
Megfejtetlen élet
Rovatai betelnek, ha végleg
Elfogy majd a kegy.
Minden hír, mely Pestrõl érkezik:
Csábító örömhír.
Jár a baba, lépcsõt lépve fölsír,
Anyja inti: “Csitt!”
Távirat jön... Arcunk kipirul
Honvágyunk apadtán.
Nézd, a villamos melletti padkán
Zabmezõ virul.

Összeállította:
Veresné

Szkocsek Mária
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

AEGON Mûvészeti Díj

író, költõ, drámaíró, 
mûfordító

Az AEGON Magyarország Zrt. 2006-
ban indította útjára az AEGON Mûvésze-
ti Díjat, amellyel elsõsorban a magyar iro-
dalmi élet kiválóságait, jelentõs szépirodal-
mi alkotásait szeretné elismerni.

A díjat élõ magyar író kaphatja az elõzõ
évben napvilágot látott, kiemelkedõ szép-
irodalmi teljesítményéért. Az alapító ma-
gyar irodalmi lapok, mûhelyek fõszerkesz-
tõit vagy kritikairovat-vezetõit kérte fel
arra, hogy tegyenek javaslatot az év díja-
zottjára. A javaslatok alapján független
szakmai zsûri dönt a díjazott személyérõl.

Az elsõ AEGON Mûvészeti Díjat 2006
májusában Spiró György vette át Fogság
címû regényéért, 2007-ben pedig
Rakovszky Zsuzsa költõ, író kapta meg
Visszaút az idõben címû verseskötetéért.

Idén Térey János író, költõ, drámaíró,
mûfordító kapta a díjat az Asztalizene cí-
mû színdarabjáért.

„Monumentális költõi versbeszéde, érett
és nagyszabású jellemformálása, lelemé-
nyes, sokrétegû dramaturgiája mellett ki-
tünteti ezt a mûvet az is, hogy minden
publicisztikai jellegû kibeszélés nélkül, tár-
gya mûvészi megformálása révén tud hoz-
zászólni a magyar élet aktuális kérdései-
hez.” - mondta a zsûri nevében Radnóti
Sándor.

De ki is az a Térey János?

1970-ben született Debrecenben. Író,
költõ, drámaíró, mûfordító.

1989-tõl 1991-ig magyart és történel-
met tanult a budapesti Tanárképzõ Fõisko-
lán, majd az ELTE Bölcsészkarán. 1997-
1998-ban a Cosmopolitan olvasószerkesztõ-
je. Tíz éve szabadfoglalkozású író. Verseit
1990-tõl közli az Élet és Irodalom, a Holmi, a
Jelenkor, az Alföld és a 2000. Nyolc verses-
könyve és egy novelláskötete jelent meg.
Legjelentõsebb munkája a Paulus címû
verses regény, illetve drámatetralógiája, A
Nibelung-lakópark. A drámaciklus harma-
dik részét, a Hagen avagy a gyûlöletbeszéd
címût a Krétakör Színház mutatta be 2004
októberében a budavári Sziklakórházban.
Az elõadás vendégjátékként szerepelt
Wiesbaden-ben, a Neue Stücke aus Europa
fesztiválon. Következõ darabja a Papp And-
rás társaságában írott Kazamaták (Katona
József Színház, 2006); a legutóbbi pedig az
Asztalizene (Radnóti Színház, 2007). 2006
tavaszán az Akademie Schloss Solitude ösz-
töndíjasa volt Stuttgartban.



2008. május 23-án volt, részben az is-
kola körül illetve a sportpályán. A mi
programunk a reggeli tájékoztatás után
futással kezdõdött, három korcsoportban.

A gyerekek a következõ játékokban ve-
hettek részt: Cserépre lépés, Könyvegyen-
súlyozás, Kanalas váltó. Régi énekes játé-
kokat is tanulhattak, majd a régi iskolá-
ban sportjátékokba kapcsolódhattak be.

A tombola után tûzoltó bemutatóra sé-
táltunk a pályára. Rövid tájékoztatót hall-
gattunk meg, majd megtapogathatták a
habot, és közelrõl megszemlélhették a
tûzoltó autót.

Az ebéd nagyon finom volt. Köszön-
jük, hogy mindenkire gondoltak! Desz-
szertként jégkrémet kaptunk, ami gyor-
san elfogyott. Záró programunk a Lola
koncert volt.

Szántó Zoltánné
Mk. vez.

Május 31-én délelõtt tartotta szokásos
gyermeknapi rendezvényét az óvoda. Kilenc
órától várták az apróságokat az intézmény ud-
varára. A programot Kozma Ágnes kezdte ze-
nés tornával, majd a már jól ismert bohóc lá-
togatta meg az ovisokat Sárkányné Gelencsér
Henrietta jóvoltából. Ezután a Cseperedõk
Néptánccsoport vette át a fõszerepet. Elõször

egy mesét adtak elõ, melybe a gyermekeket is
belevonták. Játszottak, énekeltek, táncoltak.
A délelõtt további részében nemezelhettek,
bürökdudát-, gyöngybõl karkötõt- és sóliszt-
bõl  hûtõmágnest készíthettek, célba dobhat-
tak az apróságok, szintén a néptáncosok segít-
ségével. Közben CD-rõl szólt a népzene,
melyhez a technikát Bognár Árpád biztosítot-

ta. Amíg a gyermekek az udvaron ügyesked-
tek, addig az óvó nénik a süteménysütõ ver-
senyre beérkezett finomságokat zsûrizték,
melynek eredményét a délelõtt folyamán ki is
hirdették. Ezután a sütiket kiárusították,
melybõl mintegy 22.000.-Ft folyt be az óvoda
kasszájába. A szülõi szervezet most is mûköd-
tette ingyenes büféjét, ahol a gyermekek
szomjukat és étvágyukat csillapíthatták. A
programok végén kicsik és nagyok egyaránt
sok élménnyel térhettek haza. T.S.
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Gyermeknap az óvodában

Gyermeknap az alsó tagozaton



III. Bábolnai Kutya 
Szépség- és Ügyességi Verseny

A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat im-
máron harmadik alkalommal szervezte meg a  már
hagyományosnak mondható, Bábolnai Kutya- Szépség
és Ügyességi Versenyt. Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idei évben is az volt a verseny célja, hogy a nevezési dí-
jakból, illetve a kutyaverseny támogatóinak felajánlá-
saiból összegyûlt összeggel támogassuk a Bõny - Szõlõ-
hegyi Csizmás Kandúr Állatotthont. Minden évben egy-
re több kutya és gazdája méri össze erejét a versenyen,
ami külön örömöt jelent a  számunkra. A szépség és
ügyességi pontszámok összesítése alapján 2008. má-
jus 17-én  a következõ sorrend alakult ki a GYÖK Park-
ban:

1. helyezett Roy Bubán Nikoletta kutyája    
2. helyzett Berti Szarka Renáta kutyája
3. helyezett  Bobi Adamek Rita kutyája  
4. helyezett Fruzsi Panák Zsófia kutyája
5. helyezett Lili Kiss Anett kutyája
6. helyzett Endy Toma Réka kutyája

Szeretnénk megköszönni a három zsûritagnak: Lo-
vas Tündének, Vaski Alidának és Herczeg Róbert-
nek, támogatóinknak: a Tendre Takarmányipari Kft-
nek és  Gróf Bélának, az Agribrands Europe Hungary
Zrt-nek,  az Agro-Trust Kft-nek és a Jakus családnak, a
BTV Kht-nek, illetve a Polgármesteri Hivatalnak a segít-
séget és a támogatást. 

Az idei évben 60.000,- Ft értékû kutyatáppal, kutya-
konzervvel és kutyaszalámival tudtuk támogatni az
Eva Rhodes által vezetett állatotthont. A program végén
minden versenyzõ oklevéllel, értékes nyereményekkel
és egy nagyszerû élménnyel gazdagodva térhetett haza
a rendezvényrõl. Reméljük jövõre még többen jönnek
el programunkra, és ezáltal még nagyobb értékben tá-
mogathatjuk az állatotthont.

Lengyel  Dániel
GYÖK polgármester
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2008. május 23-án gyermeknapot szer-
veztünk az általános iskolában. Szerencsére
az idõjárás is kedvezett nekünk, így marad-
hattunk az eredeti program mellett. A
megnyitó után akadályversenyek vették
kezdetüket, ahol az osztályok egymás kö-
zött versenyeztek. Kerékpáros ügyességi
versenyen, vicces sorversenyen, képkira-
kásban, sztár- kvízben, kapura lövésben és
zsákbafutásban mutathatták meg ügyessé-
güket és gyorsaságukat. Minden osztály
menetlevelet készített és osztályindulót írt,
melyek szintén pontozásra kerültek. Az
akadályverseny végállomása a focipálya
volt, ahol 10 órától a tûzoltók bemutatója
szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat. Ezt
követõen mini focimeccsekre került sor
szintén az osztályok között, két kollégánk,
Kiss Lajosné és Bierbauer Imre vezetésével.

Mindenki izgatottan várta az eredmény-
hirdetést. Minden osztály emléklapot és

ajándékot kapott az akadályversenyen való
szerepléséért, valamint 5- 6. és 7- 8. évfo-
lyamokon a nap legjobb focistáit díjaztuk.
Az eredményhirdetés után paprikás
krumpli és jégkrém várt mindenkit, majd
átsétáltunk a szabadidõközponthoz, ahol
13 órakor a népszerû tinisztár, Lola adott
koncertet, nagy sikert aratva. A gyermek-
nap zárásaként disco várta a táncolni vágyó
gyerekeket szintén a szabadidõközpont-
ban. Ezúton is szeretnénk megköszönni
szponzoraink támogatását, akik segítségé-
vel színessé tehettük a programokat: Bá-
bolna Város Önkormányzata, IKR Zrt.,
Agro-Trust Kft., SOM-TAN Ügyvitelszer-
vezõ BT., BaraMa Könyvvizsgáló és Köny-
velõ Kft., Misztótfalusi Kft., Leader Adó-
tanácsadó Kft. Valamint köszönjük min-
den résztvevõ kollégánk segítségét.

Kovács Judit

Gyermeknap a felsõ tagozatosoknál
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2008. május 19-tõl 21-ig a
harmadik és negyedik évfo-
lyamból 48 tanuló vett részt Vi-
segrádon erdei iskolában. Hét-
fõn reggel nagy izgalommal in-
dultunk útnak, hiszen a gyere-
kek közül sokan most váltak el
elõször több napra szüleiktõl.
Változatos programokon bõví-
tették tudásukat az õket körül-
vevõ világról. Volt tudományos
pancsolás a patakban, íjászat,
solymászat, erdõ és mezõ álla-
tainak megismerése, vizsgálata.
Kirándulást tettünk a Fellegvár-
hoz, megnéztük a Királyi Palo-
tát is, vetélkedtünk és jókat sé-
táltunk, közben kagylót gyûjtöt-
tünk. Minden gyerek új élmény-
nyel és jó hangulatban tért ha-
za. A tábor megszervezéséhez
segítséget kaptunk:

– Bábolnáért Közhasznú
Alapítvány

– Iskolánkért Alapítvány
– Alfa-Transz Kft.
– Slánicz Béla
– Kiss András
Ezúton is szeretnénk támo-

gatásukat megköszönni!
Vasné Hun Judit

Gyerekvélemények
az erdei iskoláról

A múlt héten erdei iskolában
voltunk Visegrádon. Csak há-
rom napot töltöttünk ott, de na-
gyon sok újat tanultunk.

Elsõ nap délután vízvizsgála-
ton vettünk részt. Sajnos, vízzel
nem csak a patakban találkoz-
tunk, hanem – esõ formájában –
bõségesen hullott a nyakunkba
is belõle! Ezen a foglalkozáson
a vízi állatokat vizsgáltuk meg
közelebbrõl.

Másnap a vadász-bemutatón
a vadon élõ állatokról tanul-
tunk. A finom ebéd után pedig
mindenki kipróbálhatta az íjá-
szatot. Nem is tudtam, hogy
ilyen sokféle íj létezik! Estére
elfáradtunk, de azért egy kis já-
tékra maradt erõnk.

Utolsó nap, a solymász-be-
mutatón érdekes dolgokat tud-
tunk meg a ragadozó madarak-
ról. Utána felmentünk a Felleg-
várba, ahol bepillanthattunk a
középkori magyarok életébe.

A buszon hazafelé sokat be-
szélgettünk az átélt élménye-
inkrõl. Szüleinknek is örömmel
meséltük ,,kalandjainkat’’. Na-
gyon jól éreztem magam!

Suhayda Viola
4/a

Végre elérkezett a nap, elin-
dultunk Visegrádra az erdei tá-
borba.

Nagyon szép tájakon jártunk.
Útközben megnéztük Eszter-
gomban a Bazilikát. A táborban
rengeteg programot szerveztek
nekünk. Részt vettünk íjásza-
ton, ahol nem tudtuk kihúzni a
felnõtt íjat. A solymászbemuta-
tón mi is megfoghattuk a gyö-
nyörû madarat. Kõmosás volt a
patakban, itt rengeteget nevet-
tünk és jól eláztunk. Vízi állato-
kat is fogtunk. Megnéztük a
Fellegvárat, kirándultunk Nagy-
marosra is. Emellett jutott idõ
sok-sok játékra és sétára . Az
esõs idõ ellenére nagyon jól
éreztük magunkat, úgy érzem,
ez volt életem legjobb három
napja.

Sajnos hamar letelt az idõ,
fáradtan, de élményekkel teli
indultunk haza.

Pál Petra
4/a

Május 19-én elindultunk Vi-
segrádra, erdei iskolába. Na-
gyon szép busszal mentünk.
Elõször Esztergomban álltunk
meg. Ott megnéztük a Bazili-
kát, majd Visegrádra indultunk
tovább. Ott lementünk a Duna-
partra kagylókat szedni. Kicsit
késõbb vízvizsgálaton vettünk
részt. Itt közelrõl láthattunk ví-
zi állatokat, és még piócát is
foghattunk a kezûnkbe. Kicsit
vizesek lettünk, volt, aki még
bele is esett a patakba. Ezt kö-
vetõen foglaltuk el a szállásun-
kat. Másnap a táborban
íjászkodással kezdtünk. Nehe-
zen, de sikerült kihúznunk az
íjat. Néha még a célt is eltalál-
tuk. Délután busszal mentünk a
Fellegvárba, mert esett az esõ.
Érdekes fegyvereket, vadakat,
élethû emberszobrokat láthat-
tunk. Az utolsó napon volt a
solymászat. Még a kezünkre is
rátették a madarat. Ezután Má-
tyás király palotájába, a Tün-
dérpalotába indultunk. Gyö-
nyörû volt a kertje. Láttuk a
szobáját is. Nagyon jól éreztük
magunkat. Köszönjük ezt a szép
kirándulást!

Pillér Attila
3/b

Május 19-én reggel mindnyá-
jan izgatottan gyülekeztünk az is-
kola elõtt a buszra várva. Harma-
dikosok és negyedikesek együtte-
sen készültünk a hosszú útra.

Már melegen sütött a nap mire
megérkezett az autóbuszunk. A
csomagok bepakolása után fel-
szálltunk és elindultunk Viseg-
rádra.

A buszon nem lehetett enni,
ezért Budapesten megálltunk,
hogy elköltsük elemózsiánkat. A
fõváros nevezetességeirõl sok
fényképet készítettünk. 

Hamarosan tovább indultunk
és rövid idõ múlva megérkeztünk
Visegrádra. Az ELTE vendéghá-
zában volt a szállásunk. Miután
megkaptuk a szobánkat, kipakol-
tunk a holminkat és tiszta ágyne-
mût húztunk. Hamarosan a taní-
tó nénik szobavizitet tartottak, s
nálunk olyan szép rend volt, hogy
tíz pontot kaptunk. Ezután fel
kellett vennünk az esõkabátun-
kat, mert az elsõ foglalkozásunk
az erdei iskolában vízvizsgálat
volt. Hat csapatra osztottak ben-
nünket, s különféle vízi állatokat
kellett kifognunk. A mi csapa-
tunk egy vízi skorpiót, hét bolha-
rákot, egy vízi szúnyogot és egy
piócát fogott. Mivel többünknek
vizes lett a nadrágja és a zoknija,
visszamentünk a szállásunkra át-
öltözni. Ezután a Duna parton
kavicsokat és kagylóhéjakat gyûj-

töttünk. Este a szállásunkon
megvacsoráztunk, majd nyolc óra
után a szüleinkkel beszélhettünk
telefonon. Miután megfüröd-
tünk, a fáradtságtól gyorsan el-
aludtunk.

A második napon a reggeli és
a szobavizit után elemózsiát osz-
tottak ebédre, majd a visegrádi
Fellegvárba mentünk. Megtekin-
tettük a kiállított tárgyakat, fegy-
vereket. Nekem nagyon tetszet-
tek. Délután íjászat volt a prog-
ram, számomra ez volt a legérde-
kesebb!

Esti Duna-parti sétánk után
megvacsoráztunk, majd hazatele-
fonáltunk. 

Utolsó nap már reggel össze-
pakoltuk a holminkat, majd reg-
geli után a királyi palotába men-
tünk, s megtekintettük Mátyás ki-
rály kertjét is. Ezután solymászat-
ra indultunk, majd a szálláshe-
lyünk udvarán addig játszottunk,
míg meg nem érkezett az autó-
busz értünk.

Bábolnán már nagyon vártak
bennünket és mi is alig vártuk,
hogy lássuk szüleinket, és élmé-
nyeinkrõl meséljünk.

Molnár Patrik
3/a

Erdei iskolában voltunk Visegrádon



Korábban már hírt adtunk arról, hogy
a XVI. alkalommal megrendezésre kerü-
lõ országos Kaán Károly Természet- és
Környezetismereti versenyre Nagy Niko-
lett 6. osztályos tanuló jutott be Komá-
rom-Esztergom megyébõl.

A háromnapos esemény élményeit, és
gazdag programját szeretném röviden
összefoglalni.

Mezõtúr az Alföld középsõ részén, a
Hortobágy-Berettyó partján fekszik. Ne-
vét a Túr folyóról kapta.

Az ünnepélyes versenymegnyitóra má-
jus 16-án került sor, melyet összekötöttek
Kaán Károly szobrának megkoszorúzásá-
val, és a vitt poszterek bemutatásával.

A délutáni órákban elkezdõdött az iz-
galmasnak ígérkezõ elméleti és laborgya-
korlatok versenye. A tananyaghoz kap-
csolódó kísérleteket és megfigyeléseket
végeztek a tanulók. A feladatlap nehéz-
ségét fokozta, hogy diaképeket és prepa-
rátumokat is fel kellett ismerni. 

Esti órákban a város leghíresebb faze-
kasának id. Badár Balázsnak az emlék-
házát tekintettük meg. Lehetõség adó-
dott a korongozás kipróbálására is.

Másnap fárasztó és sok kitartást igény-
lõ „Terepgyakorlatra került sor, melynek
eredményeként 75 kérdésre kellett vá-
laszt adni.  A kérdések Mezõtúr környé-
kének növény-és állatvilágára és kultúr-
történetére vonatkoztak.
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Az 5/a és a 6/c osztály ebben a
tanévben együtt töltött el négy
napot Zircen, erdei iskolában. 

Miért is jó ezen a programon
részt venni? A diákok új környe-
zetben, a megszokottól eltérõ
módon jutnak ismeretekhez.
Közvetlenül, tapasztalat szerzés
útján tanulhatnak, szerezhetnek
tudást hazájukról, a természetrõl,
népi hagyományainkról. 

A pedagógus is más helyzetek-
ben ismeri meg tanulóit, nagyon
sok új jellemvonását, hobbyját,
érdeklõdési körét fedezheti fel
diákjainak.

A négy nap alatt megismer-
kedtünk Zirc történelmi értékei-
vel, a Bakony növény-és állatvilá-
gával, jártunk Bakonybélen és
Veszprémben. Kézmûves mûhe-
lyekben ismerkedtünk meg a
gyertyakészítés, csuhézás, agya-
gozás fortélyaival. Természetesen
maradt idõ a játékra, szórakozás-
ra is. Sok élménnyel, új ismerettel
gazdagodva tértünk vissza Bábol-
nára.

A programok lebonyolításá-
hoz támogatást kaptunk a Bábol-
náért Közalapítványtól, az Isko-
lánkért Alapítványtól, melyért
ezúton is köszönetet mondunk.
Köszönjük a szülõknek, hogy sze-
mélygépkocsikkal  utazhattunk
Zircre és vissza  az otthonunkba.

Veresné Szkocsek Mária

Az erdei iskola
diákszemmel

2008. május 13-án a 6/c és az
5/a osztály elindult Zircre, a
Jeskó Panzióba. Miután megér-
keztünk és elfoglaltuk szobáin-
kat, rögtön indultuk a városba.
Megnéztük Reguly Antal nyel-
vész szülõházát, megcsodáltuk
a zirci apátságot .A Természet-
tudományi Múzeumban  állato-
kat, rovarokat, néztünk meg, is-
merkedtünk a Bakony élõvilá-
gával. A különleges növények-
kel is büszkélkedõ arborétum
következett. Megnéztük itt  I.
András szobrát is. 

A vacsora után sétáltunk még
a városban.

Másnap reggel kicsit álmo-
san indultunk Bakonybélbe.
Meglátogattuk az Erdõk Házát,
majd egy természetismereti
TOTÓT töltöttünk ki. Éppen
egy nagy kultúrtörténeti túrára
indultunk volna, amikor elkez-
dett zuhogni az esõ. Az apát-
ságban húzódtunk meg kb. más-
fél órán keresztül. Amikor egy
kicsit csillapodott az esõ, meg-
néztük a tájházat , majd az ide-
genvezetõ egy pajtában diafil-
met vetített a Bakony madár-és
állatvilágáról.

Zircre visszaérve a panzióban
vetélkedõn vettünk részt csopor-
tonként, majd vacsora után kisé-
táltunk a zirci tanösvényhez. Itt
annyit játszottunk, hogy minden-
ki megéhezett. Hazafelé menet
tanáraink elvittek minket egy fi-
nom pótvacsorára.

A következõ napon Veszp-
rémbe utaztunk. A történelmi
belváros  megtekintése után az
állatkertbe látogattunk. Nagyon
szépen megújult a park, sok kü-
lönleges állatot is megfigyelhet-
tünk itt.

Innen kisvonattal mentünk a
Balaton Plázába, ahol egy jó fil-
met néztünk meg.

Az utolsó napon kézmûves
foglalkozáson vettünk részt Volt
gyertyaöntés, csuhézás, agyago-
zás. Szép ajándékokat készítet-
tünk.

Az ebédet a panzióban fo-
gyasztottuk el. Ebéd után Marika
néni és Zoli bácsi értékelték az
erdei iskolát Majd egy utolsó séta
és fagyizás következett a város-
ban.

Nagyon jól éreztük magunkat,
sok szép élménnyel gazdagodva
tértünk haza.

Köszönjük tanárainknak ezt a
felejthetetlen erdei iskolát.

Kovács Zsófia
6/c oszt. tanuló

Erdei iskolában voltunk Zircen

Mezõtúri élmények



Május 2-án immár hetedik alka-
lommal adott önálló mûsort a Cse-
peredõk Néptánccsoport a Szabad-
idõközpontban. Az idén a szokásos-
nál korábban került sor az ese-
ményre. Hagyományteremtõ szán-
dékkal április 28-hoz, a Táncmûvé-
szet Világnapjához kapcsolódva sze-
retnénk ezek után megrendezni gá-
lamûsorunkat. Ez alkalommal is
mind a négy csoportunk fellépett az
ovisoktól a nagyokig. A kétszer öt-
ven perces produkcióban szerepel-
tek régebbi és új koreográfiák is.
Láthattak a jelenlévõk autentikus,
hagyományos formában játékokat,
táncokat, de szerepelt a mûsorban
mese és táncszínházi produkció is.
A talpalávalót ezúttal is a Rojtos
Együttes húzta, akik már ötödik
éve kísérik a Cseperedõket.

Nem sok idõ maradt a pihenés-
re, hiszen rengeteg program követ-
kezett ezután is. Május 4-én egy
kamara csapat Agárdon, 14-én pe-
dig egy másik az Ötösfogat étte-
remben adott mûsort. 17-én a kö-
zépsõ csoportunk Ajkán, a Regio-
nális Gyermek Néptáncfesztiválon
szerepelt, ahova a megyei fesztivál-

ról jutottak tovább. 25-én résztvet-
tünk a Hõsi Kapu átadásának 70.
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. Közben a nagyok egy
vendég koreográfussal egy új tánc
tanulását kezdték meg. Május 31-
én az oviban mi rendeztük a gyer-
meknapot.

A sorozatnak ezután sincs vége,
hiszen június 10-17-ig a nagyok
Olaszországba utaznak, míg a ki-
sebbek 14-én Kisbábolnán szere-
pelnek, s a szülõk segítségével kéz-
mûves foglalkozásokat tartanak.
Ezt követõen résztveszünk az álta-
lános iskola évzáró ünnepségén, va-
lamint a június 27-én kezdõdõ Mo-
derntánc Világbajnokság megnyitó
ünnepségén. Ezután egy hónapos
nyári szünetet tartunk, s augusztus
elején már újra kezdjük a próbákat
a nagyokkal.

Köszönjük táncosainknak és a
szülõknek, hogy segítenek abban,
hogy ezt a rengeteg programot
zökkenõmentesen és megfelelõ
színvonalon végig tudtuk és tudjuk
csinálni.

Bors Erika, Török Sándor
a Cseperedõk vezetõi

2008. június 15. oldal
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Ennek kapcsán kaptunk betekintést a
tanyavilág életébe, az agyag kibányászá-
sába, a rétek, legelõk élõvilágába. A hely-
színek között szerepelt a Hármas-Körös
hullámtéri szakaszának megismerése, és
a hajdani vízivilág megismerése, a ligetes
füzes-nyárfás erdõtársulás megfigyelése.

A harmadik nap került sor a 19 megyé-
bõl érkezett tanulók kiselõadásának be-
mutatására és az ünnepélyes eredény-
hirdetésre.

A mi elõadásunk Bábolna nevezetes-
ségéhez a méneshez kapcsolódott, mely
nagy sikert aratott. Talán ezzel érdemel-
tük ki a külön díjat is.

Nagy öröm volt számunkra, hogy kép-
viselhettük megyénként és városunkat az
országos megmérettetésen, amit nagyon
alapos felkészülés elõzött meg. 

Bierbauer Imréné
felkészítõ tanár

A Cseperedõk gálamûsora



1945-ben, közvetlenül a II. világháború befejezését
követõen ültek be elõször az iskolapadba. Mintegy
negyvenen jártak egy osztályba – abban az idõben az
elsõ négy osztályt egy tanító egyszerre oktatta -, nehéz
körülmények között éltek, tanultak. A nyolcadik osz-
tályt 1953-ban 21 fõvel fejezték be, akkor már önálló
osztályként Sidlovits Márta osztályfõnök irányításával.

Aztán 50 év múlva Soós Istvánné Ili néni fáradhatatlan
munkájának eredményeként 2003-ban – ötven év eltel-
tével újból találkoztak, már csak tizenheten. Ili néni
úgy gondolta, az ötvenötödik évfordulót is megünnep-
lik. A május 3-i osztálytalálkozón az iskolatársak közül
már csak 10-en jelentek meg. Bizony néhányan már
nem élnek, sokan betegeskednek, de ahogy Ili néni el-
mondta: jó volt felidézni a régi emlékeket.

16. oldal 2008. június
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Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (II. rész)

MILYEN VOLT AZ EGYÜTTÉLÉS
Mi, akik akkor éltünk, fiatalok vagy

középkorúak, nagyon akartunk önálló
községgé válni. A Banához való tartozás
a nehéz cselédsoron kívül, még egy külön
terhet is jelentett számunkra. Ha gyerek
született, vagy házasság köttetett, netán
elhalálozás történt, Banára kellett menni
bejelenteni, illetve anyakönyveztetni. Ké-
sõbb a beszolgáltatások idején, disznó-
ölésekhez az engedélyt, majd ezt követõ-
en a zsírbeszolgáltatást is Banán kellett
eszközölni, és még lehetne sorolni, az
odatartozással kapcsolatos nem éppen
kellemes dolgokat. És ha mindehhez
hozzászámítjuk a nagy távolságot, a nem
éppen jó útviszonyokat (mûút nem volt,
makadám út a maga gidres-gödrös való-
ságával állt csak az itt lakók, illetve az
utazók rendelkezésére) bizony érthetõek
voltak az elszakadással kapcsolatos tö-
rekvések.

Felvetõdik a kérdés. Mit kaptunk mi
Banától? Nyugodtan állíthatjuk, hogy
nem sokat. Azt azonban el kell mondani,

hogy Bana község vezetõi udvariasak vol-
tak és készségesek. Még ezt is megtették,
hogy egyik hivatalsegédjüket, Németh
Kálmán bácsit, heti két alkalommal Bá-
bolnára vezényelték, aki a kisebb-na-
gyobb ügyeket (pl. a malaceladáshoz a
passzus kiállítás stb.) itt helyben elintéz-
te. A banai tanács Bábolnán egyszer sem
ülésezett. Hogy miért nem? Azt csak a jó
Isten tudja. Pedig a banai tanácsnak volt
néhány bábolnai tagja is, akik részt vettek
a tanácsüléseken, és állítólag aktívak vol-
tak. Lehettek is, mert volt mint mondani,
illetve kérni. Az igazi nagy problémájuk a
bábolnai temetõ volt. Ebben a temetõ-
ben ebben az idõben nem volt halottas-
ház. Ha valaki Bábolnán meghalt, teme-
téséig a lakásban voltak kénytelenek tar-
tani. Képzeljük el azt a szörnyû állapotot,
hogy a szoba-konyhás cselédházban te-
metésig ott feküdt a megboldogult. A
család kénytelen volt a szomszédban,
vagy valahol a rokonoknál meghúzódni
ezen idõ alatt. A halottas ház építése eb-
ben az idõben a tanács, vagyis ez alka-

lommal a banai tanács feladat volt. Saj-
nos ezt az építést nem sikerült elintézni.
Jóval késõbb a bábolnai tanács építtette
meg a máig is üzemelõ halottasházat, sõt
nyitott egy új temetõt, ahol egy modern
halottasház is létezik. Az együttélésének
tehát voltak súlyos gondjai, ezeket csak
az 1958. évi tanácsválasztások oldották
meg.

Idõközben országosan megalakultak
az állami gazdaságok. A ,,Bábolnai Nem-
zeti Vállalat’’ megszûnt. Bábolna törzsál-
lattenyésztõ állami gazdaság lett. Terüle-
tileg gyarapodott. A korábban a Kisbéri
Ménesbirtokhoz tartozó majorokat a há-
rom Vasdinnyét (alsó, felsõ, középsõ) va-
lamint a három Tarcspusztát (Kistarcs,
Nagytarcs, Ótarcs) ezenkívül a Pannon-
halmi apátság két pusztáját, Ölbõt és
Mihályházát Bábolnához csatolták. A
gazdaság tehát területileg is a létszámát
illetõen alaposan megnövekedett. A te-
vékenysége nem lett gazdaságosabb. Ez-
zel még várni kellett.
(Folytatjuk.) Szakács Ferenc

55 évvel ezelõtt még nyolcadikba jártak

8. osztály 1953-ból....
Elsõ sor (balról jobbra): Bene Veronika, Nagyigmándi Erzsébet,
Kondráth Etelka, Õsapai Mária, Farkas Ilona, Sidlovits Márta (osz-
tályfõnök), Szabados Erzsébet, Varga Mária, Irimi Ilona, Szemerényi
Éva; Hátsó sor: Horák Ilona, Horváth Ernõ, Tóth Attila, Árvai Má-
ria, Bükkösi Pál, Csordás Rozália, Szeder József, Szabó Imre, Kovács
Margit, Ferenczi Lajos, Gróf Klára, Horváth Mária.

....55 év után
Elsõ sor (balról jobbra): Kovács Margit, Csordás Rozália, Varga Má-
ria, Horák Ilona, Nagyigmándi Erzsébet, Bene Veronika; Hátsó sor:
Tóth Attiláné (feleség), Tóth Attila, Soós István (Horák Ilona férje),
Kondráth Etelka, Kéri Károly (Kondráth Etelka férje), Ihász Imre
(Varga Mária férje), Szeder József
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A nyár elsõ hónapja június.
A magyar népszokások között
ebben a hónapban a legjelesebb
nap:

Június 24. – Szent Iván napja
E nap a nyári napforduló ün-

nepe, a szertartásos tûzgyújtás
ideje. A Szent Iván – napi tûz-
gyújtáshoz különbözõ hiedel-
mek fûzõdtek. Az ekkor gyúj-
tott tûzrõl azt tartották, hogy
megvéd a köd, a jégesõ, a dög-
vész ellen, és elõsegíti a jó ter-
mést. Egészségvarázsló szerepe
is volt, közvetlenül a tûz átugrá-
sa , valamint a felette füstölt kü-
lönbözõ növények révén. Pl.:
Nyitra vármegyében bodzafa-
ágat pároltak a tûzön, amit ké-
sõbb daganatra tettek, vagy
ágyba vitték a bolhák ellen. Vaj-
kán / Pozsony vármegye/ vasfü-
vet, fodormentát, tisztesfüvet
füstöltek, ebbõl fõztek teát

„mellfájás” ellen. Almágyon /
Gömör és Kishont vármegye/
tûzugrálás közben ezt kiáltot-
ták: „Kezem, lábam ki ne tör-
jön, minden csontom összeforr-
jék!” A Szent Iván – napi tûzug-
rásról a magyar nyelvterület kü-
lönbözõ pontjairól vannak ada-
tok. A szokás az északi és a dé-
li peremvidékeken maradt fenn
legtovább.

A tûz meggyújtásának és át-
ugrásának szertartásos módjai
voltak. Pl.: Csallóközben egy
lány háromszor körüljárta és
vízzel megszentelte a tûzreva-
lót, majd egy legény ugyancsak
háromszor körbefutotta és égõ
fáklyával meggyújtotta. A tûz
átugrása közben párosító és ki-
házasító dalokat énekeltek. A
falu összes fiatalját összeéne-
kelték, és volt ahol már az ün-
nepet megelõzõ vasárnapokon

is gyújtottak tüzet. Erre utal az
a szólás: „ Hosszú, mint a szen-
tiváni ének”. Zsérén például a
lányok ugrották át a tüzet, és ki-
énekelték a legényeket. A legé-
nyek közül, akinek nem tetszett
az a lány akivel kiénekelték,
szétrúgta a tüzet. A lányok
megigazították, majd folytatták
tovább az éneklést. Az Ipoly
mentén a tüzet legények, leá-
nyok és gyermekek is átugrot-
ták.

A csíki székely falvakban az
angyalozás volt szokás. 

Falurészenként lombsátrat
készítettek valamelyik ház
elõtt. Ebben az imasátorban
összegyûltek, litániákat imád-
koztak a szomszédok. Az an-
gyalozók (akik lányok voltak a
csengettyûs kivételével) házról
házra jártak köszöntõ énekük-
kel. A házbeliektõl tojást, süte-
ményt, pénzt kaptak jutalmul,
amit az ünnep végén elosztot-
tak egymás között.

Június 29. Péter-Pál napja
A magyar nyelvterületen ál-

talában úgy tartották, hogy a
búza töve ezen a napon meg-
szakad, kezdõdhet az aratás.
Sárkeresztesen (Fejér várme-
gye) kalendáriumi rigmussal
biztatták egymást: „Elmúlott
már Ézsaiás, vágd a búzát, põre
gatyás!”

Forrás: Tátrai Zsuzsanna-
Karácsony Molnár Erika: Jeles
napok, ünnepi szokások

Bors Erika

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

JÚNIUS
15-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Évközi 11. vasárnap
22-én vasárnap 10.15 órakor szentmise

Évközi 12. vasárnap
29-én vasárnap 10.15 órakor szentmise, 

Szt. Péter és Szt. Pál apostolok
ünnepe

Július
6-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

Évközi 13. vasárnap

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

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

Június Szent István hava



Május 14-én az iskola klubjá-
ban abból az alkalomból gyûl-
tek össze szülõAnyák Napja az
Idõsek Klubjában

Anyák napja alkalmából kis
ünnepséget rendeztek az Idõ-

sek Klubjában. Ez alkalommal
is óvodások köszöntötték a klub
hölgy tagjait kis mûsorral és
egy-egy szál virággal. Meglepe-
tésként Bibók István bácsi egy
szép verset olvasott fel. A költe-

mény az anyák áldozatvállalását
mutatta be, melyet szinte min-
denki természetesnek vesz, s
csak ritkán érezzük át helyzetü-
ket. A finom ételek az asztalon,
a tiszta ruhák és lakás, a sok tü-
relem és megértés mind-mind
az Õ érdemük. Sokszor erejü-

ket meghaladó energiával dol-
goznak, hogy nekünk, gyerme-
keknek - idõsebbnek és fiatal-
nak egyaránt - jobb legyen. Hi-
szen akár hány évesek vagyunk,
édesanyánknak mindig kislá-
nyom, kisfiam leszünk.

T.S.

18. oldal 2008. június
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Nepomuki Jánost glóriájá-
ban öt ezüst csillaggal szokták
ábrázolni. Ez a latin ,,tacui’’ szó
öt betûjének a szimbóluma,
melynek jelentése ,,hallgat-
tam’’. Senki és semmi nem tud-
ta ugyanis Nepomuki Jánost ar-
ra bírni, hogy megszegje a gyó-
nási titkot. János a csehországi
Pomukból származott, innen
ered a neve. Tanulmányait befe-
jezve pap lett. Ebben az idõben
IV. Vencel uralkodott Csehor-
szágban, aki bár magát a törvé-
nyek fölé helyezte, alattvalóit
már a legkisebb vétek miatt is
súlyosan megbüntette. A király-
né is szenvedett férje kegyetlen-
sége miatt, és gyóntatóatyjának,
Jánosnak tárta fel bizalmasan
fájdalmát. Vencel hamarosan
megpróbálta kiszedni Jánosból
mindazt, amit a királyné meg-
vallott neki, mert sejtette, hogy

az õ rossz viselkedésérõl is be-
szélt. János azonban azt vála-
szolta neki, hogy a gyónási ti-
toktartás kötelezi. Vencel elõ-
ször mérgesen visszavonult. Az-
tán meghívta Jánost a palotába,

úgy, mintha meg akarná tisztel-
ni. Ebéd közben újra felszólí-
totta, hogy mesélje el a királyné
titkait. János tudta, hogy má-
sodszor nem mondhat ellent a
királynak anélkül, hogy meg ne
büntetné. De most is megõrizte
a titkot. A dühödt király elren-
delte, hogy azonnal öljék meg.
János kezét és lábát megbilin-
cselték, nyakába követ kötöt-
tek, és egy hídról a folyóba ve-

tették, amibe belefulladt. Azt
mondják, hogy testét, amikor
újra felbukkant, világító fényes-
ség vette körül, és minden em-
ber elragadtatva figyelte ezt a
csodát. Halálának napja 1393.
május 16. Ezt követõen hama-
rosan mindenfelé a hidakon és
a folyók felett megjelentek
Nepomuki Szent János szobrai.

Varga Imre
plébános

Nepomuki Szent János
katolikus templomunk védõszentje

emléknapja május 16.

Anyák  napja  az  Idõsek  Klubjában
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GUSTAIOLO HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13.  Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

Ismét torkos csütörtök
június 19-én!

a GUSTAIOLO étteremben 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból: 
Erdei gombákkal töltött fürj, 
salátával és burgonyafánkkal 2200,- Ft helyett 1100,- Ft
Lazaccal töltött fogas rántva, 
petrezselymes burgonya 1950,- Ft helyett   975,- Ft
Kijevi jércemell, párolt rizs 950,- Ft helyett   475,- Ft

A  teljes  választékunkról  érdeklõdjön  személyesen  elérhetõségeinken.
Asztalfoglalás a 34/369-771-es telefonszámon,

vagy személyesen az étteremben.

Kellemes torkoskodást kíván Önnek a GUSTAIOLO étterem csapata!

AKCIÓ!!!
Június 10-tõl július 10-ig minden pénteken 700 Ft-os ételek

Ajánlatunk:
Grillezett csülök kenyérrel, és tormával (sütve 50 dkg színhús) 700,- Ft
Marhapörkölt burgonyával (40 dkg marhahús/adag) 700,- Ft

Elõrendelést minden hét csütörtökig felveszünk!

ÉTKEZÉSI JEGYEKET ELFOGADUNK!

Víz+oxigén=életerõ energia
Szikvízüzemünkben kapható mágneses térben

oxigénnel dúsított

IVÓVÍZ ALAPÚ ITAL,
amely nem szikvíz. 

Különbözõ terápiás betegségekre is javasolt.
Pl.: MIGRÉNES FEJFÁJÁS

MÉREGTELENÍTÉS
SEBGYÓGYÍTÁS

DAGANATOS BETEGSÉGEK
OXIGÉNHIÁNYOS ÁLLAPOT.

Egészségmegõrzés és megelõzés céljából
ajánlott a fogyasztása.

Szórólapok üzemünkben megtalálhatók.

Tájékoztató: www.oximix.hu

Forgalmazza:
Farkas Szikvíz, Bábolna, Petõfi S. u. 7/a.

EGÉSZSÉGÜKRE!
VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!
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2008. május 9-re a Bábolnai
Szociális Gondozási Központ ki-
rándulást szervezett településünk
nyugdíjasai részére Kecskemétre.

Reggel fél 7-kor indultunk vá-
rakozással telve Kecskemétre.

Ott már várt minket egy ide-
genvezetõ, aki megmutatta a vá-
ros nevezetességeit – Katona Jó-
zsef Színház, Szentháromság szo-
bor, Cifra Palota, Zsinagóga  –, és
mesélt a történetérõl. Megnéztük
a Városháza gyönyörû díszter-
mét, valamint a Nagytemplomot. 

A gyalogos városnézés után
megtekintettük a Népi Iparmûvé-
szeti Gyûjteményt, és a habán ke-
rámiák idõszakos kiállítását.

Ezután egy nyúlfarknyi sza-
badprogram következett, majd

indultunk Bugac pusztára. Meg-
tapasztaltuk, milyen az igazi kis-
kunsági homok, mert elég hosz-
szan kellett benne gyalogolnunk,
mire a csikósbemutató helyszíné-
re érkeztünk. A „Puszta-ötös”
bemutatója mindenkit ámulatba
ejtett. A csikóslegények ügyességi
feladatai (lófektetés-, ültetés, os-
torpattogtatás, székfoglaló, ken-
dõtépés, a szamár fogat hajtása)
nagy felkészültségrõl és ügyesség-
rõl adott bizonyosságot.

A szó szerint tikkasztó prog-
ram után mindenkinek jólesett
egy kis frissítõ a Karikás csárdá-
ban. 

A rövidke pihenõ után éhesen
indultunk hazafelé. Fél hét körül
értünk Dunaharasztiba, ahol a

Kisduna étteremben finom va-
csorával vártak bennünket. 

Jólesõ fáradtsággal, élmények-
kel telve értünk haza, Bábolnára.

Köszönjük az Önkormányzat-

nak, hogy ebben a szûkös gazda-
sági helyzetben is biztosította szá-
munkra az autóbuszt. 

Berkesné Szûcs Ágnes
intézményvezetõ

Nyugdíjasok kirándulása

Önkormányzatunk és néhány bábolnai vállalkozás a térség
más településeivel összefogva megalakította a ‘Bakonyalja-Kis-
alföld kapuja’ LEADER akciócsoportot. Az akciócsoport pá-
lyázati lehetõséget kapott a vidékfejlesztési stratégiájának elké-
szítésére, melynek kidolgozására 120 nap állt rendelkezésre. 

Mi a LEADER lényege? 
A legfontosabb kulcsszó, hogy alulról jövõ (buttom-up) kez-

deményezéseket támogat a program. Ennek az az elõnye, hogy
a projektek a helyi lakosok tudásán és helyismeretén alapulnak,
ebbõl következõen az õ igényeiknek és a táj adottságainak meg-
felelõ ötletek valósulhatnak meg. 

A másik fontos kulcsszó az összefogás. A LEADER a térség-
ben élõ emberek kreativitására, leleményességére, ötletességé-
re alapoz, és ösztönzi a helyi civil szervezetek, intézmények va-
lamint vállalkozások összefogását és együttes munkájukat a tér-
ség fejlesztése érdekében. 

A ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ LEADER Egyesület 2008.
május 27-én fogadta el a tervezõ csoport által összeállított helyi
vidékfejlesztési stratégiát, melyet a tervezõcsoport az elmúlt
idõszakban a LEADER fórumokon elhangzott vélemények, ja-
vaslatok alapján állított össze.

Az egyesület a térség hosszú távú jövõképét egy optimális vi-
déki élettér megteremtésével kívánja elérni.

Célkitûzések:
– A helyi gazdaság innovatív fejlesztése,
– A turisztikai potenciál gazdagítása az infrastrukturális és

humán erõforrások fejlesztése
– Térségi, térségen kívüli kapcsolatok fejlesztése, a helyi

identitástudat erõsítése, közösségépítés
– A települések fejlettségében tapasztalható egyenlõtlensé-

gek csökkentése
A tervezés során alapvetõ szempont volt, hogy a különbözõ

stratégiai elemek logikusan építkezzenek egymásra, kiegészít-
sék és erõsítsék egymás hatását a megvalósítás során, illetve azt
követõen.

Az elkészített helyzetfeltárásra épülõ stratégia a térség valós
problémáit és fejlesztési lehetõségeit mutatja be. 

PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK:
1. Helyi gazdaság fejlesztése
1.1. Gazdasági környezet fejlesztése
1.2. Mikro- és kisvállalkozások fejlesztése

LEADER
(új szemlélet a vidéki térségek fejlesztése érdekében)



Szilágyi Áginak mindig eszé-
be jut valami. Valami, amivel
Bábolna sportját, sportéletét
elõbbre tudja mozdítani, amivel
segíteni tud. Ezúttal azt találta
ki, hogy bált szervez, mégpedig
olyat, mellyel a Bábolna Sport-
egyesület szakosztályainak
anyagi gondjain enyhíthet. 

Így hát egy kicsit a báli sze-
zontól távolabbi idõpontban,
május 16-án szórakozni, mulat-
ni hívta mindazokat települé-
sünk sportcsarnokába, akik fon-
tosnak érzik településünk
sportéletének támogatását. Az
1.500,- Ft-os belépõdíj igazán
kedvezõ volt ahhoz képest, amit
a szervezõk szórakozásként kí-
náltak. 

A bált Vaski Alida intéz-
ményvezetõ konferálta fel,
majd dr. Horváth Klára polgár-

mester köszöntötte a vendége-
ket, és rövid beszédében a sport
támogatásáról, és fontosságáról
szólt.

A fellépõk közül elsõként
nagyigmándi moderntánc cso-
portok szórakoztatták a bál
résztvevõit fergeteges elõadá-
sukkal, majd az est sztárvendé-
geként Ihos József, alias „Kató
néni” lépett a sportcsarnok
képzeletbeli színpadára. Termé-
szetesen a tõle megszokott tré-
fás anekdotákkal szórakoztatta
a közönséget, de persze „Kató
néni” sem maradt otthon. Az-
tán újabb oldaláról ismerhettük
meg Ihos mûvész urat. Zenés
paródiákat adott elõ egy szál gi-
tárral, majd bemutatta barátját,
akit a televíziónézõk is ismer-
hetnek egy kereskedelmi adó
zenés tehetségkutató sorozat-

mûsorából. A magyar és a kül-
földi könnyûzenei élet jeles
képviselõit figurázták ki mûso-
rukban kitûnõ érzékkel.

A bál aztán tánccal és tom-
bolával folytatódott kitûnõ han-
gulatban egészen a hajnali órá-
kig.

Szilágyi Ágnes a sportbál
eredményességérõl szólva la-

punk számára elmondta: a belé-
põjegyekbõl, tombolákból, va-
lamint támogatók által adomá-
nyozott összegekbõl 287.000,-
Ft bevételre tettek szert. Ebbõl
minden költséget levonva
162.000,- Ft maradt, melyet a
BSE szakosztályainak támoga-
tására fordítanak.

Hantos
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Bábolnai Sportbál

1.3. Mezõgazdasági termékek helyi szintû feldolgozásának
fejlesztése

1.4. Gazdasági szereplõk együttmûködésének növelése
2. Helyi turizmus fejlesztése
2.1. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
2.2. Turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése
2.3. Külsõ és belsõ kommunikáció-, marketing fejlesztése
3. Helyi örökség megõrzése
3.1. Épített örökségek megõrzése, fejlesztése
3.2. Természeti örökségek megõrzése
3.3. Kulturális értékek megõrzése
4. Társadalmi tõke erõsítése
4.1. Fenntartható együttmûködési formák támogatása 
4.2. Környezettudatosság, helyi identitástudat erõsítése,

szemléletformálás
4.3. Vidéki ifjúság felzárkóztatása
4.4. Cigány kisebbség, marginalizált csoportok integrációját

elõsegítõ tevékenységek támogatása
5. Lakókörnyezet fejlesztése
5.1. Közlekedésbiztonság fejlesztése
5.2. Tömegközlekedési infrastruktúra felújítása
5.3. Közösségi terek kialakítása, felújítása

5.4. Vagyon- és közbiztonság javítása
5.5. Egészséges életmód fejlesztése
A prioritások, intézkedések és a kapcsolódó megoldási javas-

latok hierarchikus rendszert alkotnak, a közösség lehetséges
komplex fejlesztéseit foglalják össze, s reményeink szerint a cé-
lok, a jövõkép megvalósulást szolgálják.
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Befejezõdtek a megyei elsõ
osztályú nõi kézilabda bajnok-
ság küzdelmei. Az õszi szezont
lányaink szenzációsan kezdték,
hiszen az elsõ két fordulóban
idegenbeli mérkõzéseiken gyõ-
zelmet arattak. Megverték a
Kisbér és a Környe csapatait,
ami komoly fegyverténynek szá-
mított. Nagy reményekkel in-
dultak tehát a bajnokságnak,
annál is inkább, mert két remek
játékossal egészülhetett ki
együttesünk: Wéber Ágnes ka-
pus és Szántó Zita, a jól képzett
és kitûnõ átlövõ igazolt Bábol-
nára. 

Aztán folytatódott a sikerso-
rozat. Hazai pályán a Lábatlan
együttesét gyõzték le, majd a ta-
valyi bajnok Vulkánhoz látogat-
tak. Itt ugyan három gólos vere-
séget szenvedtek, de idehaza le-
gyõzték Tata csapatát, majd ide-
genben Ács ellen is diadalmas-
kodtak kézilabdázóink. Tehát
az õszi szezonban mindössze
egy vereséget szenvedtek lánya-
ink, mely komolyan doppingol-
ta a csapatot annál is inkább,
mivel így a tabella második he-
lyét foglalhatták el.

Aztán elkezdõdtek a „vissza-
játszás” mérkõzései. Még min-

dig tartott a lelkesedés, mely-
nek eredményeképpen itthon a
Kisbért verték kilenc góllal,
majd ismét két hazai mérkõzés
következett. A Környét és a Lá-
batlant is megverték lányaink
hazai pályán. Itt már azt gon-
dolhattuk, akár bajnok is lehet
együttesünk, de ezután hosz-
szabb szünet következett a baj-
nokságban. A mérkõzések no-
vember után csak márciusban
folytatódtak.

Mindjárt a Vulkán gárdáját
fogadta csapatunk. Kemény,
fej-fej melletti mérkõzésen kap-
tak ki kézilabdázóink mindösz-
sze egyetlen góllal – s némi já-
tékvezetõi segédlettel. Aztán
folytatódott a pech-sorozat,
amikor Tatára látogatott csapa-
tunk, ahol szintén egy góllal
maradtak alul. A „visszajátszás”
utolsó mérkõzésén Ácson köte-
lezõ gyõzelem született.

Mivel a megyei bajnokság-
ban kevés csapat szerepel, ezért
a szövetség harmadik kört is le-
bonyolított. Kézilabdázóink
számára ez is jól kezdõdött, hi-
szen Kisbéren gyõztek egy gól-
lal, viszont idehaza Környétõl
kikaptak. Lábatlanon kötelezõ
gyõzelem, majd a Vulkán ellen

idegenben megint egy gólos ve-
reség. A végjátékban sajnos
ugyan ez volt a helyzet, mert a
Tata együttesétõl hazai pályán,
majd az utolsó fordulóban meg-
lepetésre Ácstól kaptak ki lá-
nyaink.

Szabó Ferenc edzõ szerint
nagyon jó csapatot alkotnak a
BSE kézilabdázói, és valóban
komoly esélyük volt a bajnok-
ság megnyerésére. Sajnos Szán-
tó Zita, aki kulcsjátékos lehe-
tett volna, idejekorán megsé-
rült, lábát mûteni kellett, és a
bajnokság nagy részében nem
tudott pályára lépni. Amint azt
a BSE edzõje lapunk számára
elmondta, a Vulkán együttesét
három mérkõzésbõl egy alka-
lommal sem tudták megverni
talán azért, mert nem hitték el
igazán a lányok, hogy gyõzhet-
nek a sokszoros bajnok ellen.
Legtöbbször egy hajszálon múlt
csupán a gyõzelem, de például a
mezõnyben egyetlen csapat a
Bábolna, aki a mostani bajnok
Környét kétszer meg tudta ver-
ni. Az edzések látogatottságá-
val nem elégedett elsõsorban, a
csapattagok egy része hiányzik,
így nehéz különbözõ taktikai
elemeket, figurákat megtanul-
ni, alkalmazni, nem lehet igazi
csapatjátékot produkálni. A hi-
ányzások viszont érthetõek, hi-
szen teljesen amatõr együttes-
rõl van szó, ahol a játékosok

dolgoznak – akár több mûszak-
ban is -, ezért nehéz összeegyez-
tetni a közös munkát. Mind-
ezek ellenére rendkívül szép
teljesítmény, amit kézilabdás lá-
nyaink, asszonyaink évrõl évre
produkálnak, és szépen fog csil-
logni ez a bronzérem is. 

A bajnoki mérkõzések
eredményei õsztõl tavaszig:

Kisbér – BSE 17:18
Környe – BSE 13:14
BSE – Lábatlan 20:13
Vulkán – BSE 20:17
BSE – Tata 20:18
Ács – BSE 18:21

BSE – Kisbér 19:  8
BSE – Környe 21:13
BSE – Lábatlan 17:14
BSE – Vulkán 17:18
Tata – BSE 21:20
BSE – Ács 20:17

Kisbér – BSE 13:14
BSE – Környe21:23
Lábatlan – BSE 17:24
Vulkán – BSE 20:19
BSE – Tata 24:25
Ács – BSE 29:25

A BAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNYE:

1. Környe
2. Vulkán
3. Bábolna
4. Tata
5. Kisbér
6. Ács
7. Lábatlan

SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt
A megye harmadik legjobb kézilabdacsapata

a Bábolna BSE együttese

Megyei  I.  Osztályú  Labdarúgó
Bajnokság  

EREDMÉNYEK
Felnõtt: Bábolna SE–Vértesi Erõmû SE 3:1
Ifi: Bábolna SE–Vértesi Erõmû SE 1:12
Bábolna, 2008. május 4.

Felnõtt: Tokod SE–Bábolna SE 2:2
Ifi: Tokod SE – Bábolna SE 3:2
Tokod, 2008. május 11.

Felnõtt: Bábolna SE–Bajóti Szikra SE 2:7
Ifi: Bábolna SE–Bajóti Szikra SE 1:3
Bábolna, 2008. május 18.

Felnõtt: Lábatlani KSE–Bábolna SE 1:1
Ifi: Lábatlani KSE–Bábolna SE 6:2
Lábatlan, 2008. május 25.

Felnõtt: Bábolna SE–Piliscsév SE 5:1
Ifi: Bábolna SE–Piliscsév SE 3:4
Bábolna, 2008. június 1.

Álló sor (balról jobbra): Szántó Zita, Csehné Nagy Katalin, Szabó
Ferenc (edzõ), Tóth Nelli, Homoki Judit, Pásztor Ágnes, Rabi
Eleonóra, Nagy Ramóna, elsõ sor: Szabó Boglárka, Horváth Andrea,
Kovács Karina, Wéber Ágnes, Tóthné Nagy Izabella, Szabóné Jelen
Ildikó (szakosztályvezetõ), a képen nem szerepelnek: Lakatosné Vass
Éva, Lakatos Renáta, Terdik Klaudia, Budai Andrea, Katona Edina.
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Ha van Bábolnának mûfüves
focipályája, hát használjuk ki ar-
ra, amire létrehozták. Talán vala-
hogy így hangzott el Nagy László
edzõ szájából a mondat, amikor
elkezdett dolgozni az utánpótlás
korosztály megannyi csoportjá-
val. Azóta lebonyolítottak már
több focitornát a gyermekek kü-

lönbözõ korcsoportjai számára
akár a sportcsarnokban, akár a
labdarúgó pályán. Ezúttal Nagy
László az 1999. január 1-je után
született gyermekekre gondolt,
akik már az általános iskola alsó
tagozatába járnak. Nekik szerve-
zett tornát május 31-én a mûfü-
ves pályán Bana, Komárom,

Tárkány, és természetesen Bá-
bolna csapatainak részvételével.
Sajnos Bakonyszombathely és
Súr együttesei visszamondták a
részvételt, de mivel a bábolnaiak
és komáromiak olyan nagy lét-
számban jöttek el, hogy két-két
csapatot is ki tudtak állítani, így
teljessé tudták tenni a mezõnyt. 

A labdarúgó-palánták két cso-
portban, körmérkõzéseket játsz-
va küzdöttek a gyõzelmekért. Szó
szerint küzdöttek, hiszen a nagy
meleg komolyan próbára tette a
mindössze 8-9 éves gyermekek ál-
lóképességét. Ennek ellenére fér-
fiasan, sportemberhez méltóan
tûrték a megpróbáltatásokat, hi-
hetetlen elánnal csaptak le min-
den egyes labdára, és óriási lelke-
sedéssel törtek kapura. Aztán
egy-egy gól után az öröm leírha-
tatlan. Persze aki vesztes, az még
sírva fakadt, õket még vigasztalni
kellett. 

A csoportmérkõzéseket köve-
tõen aztán a helyezésekért ját-
szottak az együttesek. Az a fura
helyzet állt elõ, hogy Bábolna Bá-
bolnával mérkõzött a harmadik
és negyedik helyért. Ennek ered-
ményeképpen a negyedik helyet
Bábolna II. csapata szerezte meg,
a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára pedig Bábolna I. csapata
állhatott fel. Második helyen
Bana együttese végzett, a gyõzel-
met pedig Komárom I. csapata
szerezte meg. 

A szervezõk különdíjakat is ki-
osztottak. A legjobb lány focista
Orbán Gréti lett Komáromból, a
legjobb kapus címet pedig Kiss
Martin nyerte el szintén Komá-
romból. A legjobb mezõnyjáté-
kosnak járó trófeát Soós Gábor
(Bábolna) vihette haza, a torna
gólkirálya Prekler Zalán (Komá-
rom) lett, a legsportszerûbb csa-
patnak járó díjat pedig Bábolna
II. csapata nyerte.

Nagy László, a torna szervezõ-
je külön kiemelte a gyermekek
szüleinek segítségét, akik min-
dent megtettek azért, hogy cse-
metéik megfelelõ háttértámoga-
tással rúghassák a bõrt. A mecs-
csek szüneteiben frissítõket kap-
tak, majd végül ki-ki elfogyaszt-
hatott egy tál meleg ételt. A szer-
vezõ külön köszönte Bujáki Mi-
hály és Koppendorfer Tamás tá-
mogatását.

Nagy Attila István

SSSSppppoooorrrr tttt                         SSSSppppoooorrrr tttt                         SSSSppppoooorrrr tttt

A torna 3. helyezettje Bábolna I.
csapata lett, a serleget 
Bujáki Bálint vette át

A legjobb mezõnyjátékosnak járó
trófeát Soós Gábor (Bábolna)

vihette haza

A legsportszerûbb csapatnak
járó dijat Bábolna II. csapata
nevében Zsidi Zsombor vette át

Lelkes labdarúgó-palánták a mûfüves pályán

A felnõtteket megszégyenítõ lelkesedéssel küzdöttek a fiatal játékosok

A harmadik és negyedik helyezett bábolnai labdarúgó-palánták 
Nagy László edzõvel

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2008. évben:

1 oldal 9600 Ft
1/2 oldal 5700 Ft
1/4 oldal 2850 Ft
1/8 oldal 1500 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.

A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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Helyszín: BSE sporttelep
Nevezett csapatok: Bábolna; Almás-

füzítõ; Kisbér; Ács; Komárom.
A mérkõzések idõtartama: 2x15 perc

volt.

EREDMÉNYEK
Bábolna–Almásfüzítõ 1:1
Kisbér–Ács 2:1
Bábolna–Kisbér 1:4
Ács–Almásfüzítõ 2:3
Kisbér–Almásfüzítõ 1:0
Ács–Bábolna 1:2

Legjobb Kapus: Kaufman László,
Kisbér.

Gólkirály: Tóth Attila, Al-másfüzítõ
(4 gól).

Helyezések: 1. Kisbér; 2. Almásfüzítõ;
3. Bábolna; 4. Ács; 5. Komárom (nem je-
lent meg a rendezvényen).

Minden nevezett csapat oklevelet ve-
hetett át, valamint az elsõ három helye-
zett csapat serleget, a legjobb kapus és a
gólkirály emlékplakettet kapott. Az Uni-
ós Kupa vándorserlege az elsõ helyezett
csapat településére került, így a tavalyi
évhez hasonlóan idén is a Kisbér csapata
vihette haza magával a hatalmas vándor
kupát. Ezáltal kötelezettséget vállal a kö-
vetkezõ évi Uniós Kupán való részvétel-
re, mely 2009. május elsõ hétvégéjén ke-
rül megrendezésre. A díjakat dr. Horváth
Klára Bábolna város polgármestere, or-
szággyûlési képviselõ adta át a csapatok-
nak. A helyszínen gratulált a sportolók-
nak Cseh László, a bábolnai Kulturális- és
Sportbizottság elnöke. A csapatok az ün-
nepélyes eredményhirdetést követõen
egy jó hangulatú fõtt, füstölt csülkös be-
szélgetésen vettek részt, melyre a bábol-
nai önkormányzat vendégelte meg az
„öregfiúkat”.

V. Uniós Senior Kupa 
támogatói voltak:
(2008. május 2.)

Bábolna Város Önkormányzata; Ko-
márom-Bábolna Többcélú Kistérségi
Társulás; Agóts József, Császár; Slánicz
Béla, Bábolna; Szikvízüzem Bábolna;
Farkas Imréné.

BÁBOLNAI FÓRUMBÁBOLNAI FÓRUM

BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV KHT ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:

Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:

Török Sándor
Valkó Ferenc (tördelõszerkesztõ)

Veresné Szkocsek Mária
Levélcím:

Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009

Fax: (34) 369-759

Készült:
Misztótfalusi Kft. nyomdaüzemében

SSSSppppoooorrrr tttt                         SSSSppppoooorrrr tttt                         SSSSppppoooorrrr tttt
V. Uniós Senior Kupa Bábolna,

2008. május 2.

A torna gólkirálya Tóth Attila - 4 góllal
(Almûsfüzitõ)

A legjobb kapus címre Kaufman László
(Kisbér)

Az elsõ helyezésért járó serleget 
Kisbér csapatkapitánya vette át

A második helyezést az almásfüzitõ együttese 
szeretze meg, a serleget a csapatkapitány vette át

Bábolna csapatának ezúttal a harmadik helyen
sikerült végeznie, a díjat Hajdu Tibor vette át

A hrmadik helyezést elért hazai csapat.
Álló sor, balról jobbra: Cseh László játékvezetõ, 

Hajdú Tibor, Földes József, Tornyos Ferenc, Sipos István,
Nagy Ferenc, Csillag József; 

Guggolnak balról jobbra: Sipos József masszõr, 
Füredi Sándor, Tóth József, Füzi Zsolt, Nagy László, 

Bodányi Attila.A bábolnaiak akcióban.


