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Búcsú a Lovas
Szakiskolától

Lovasballagás a tradíciók jegyében
Cikkünk a 11. oldalon.

Majális Bábolnán
Tudósítás a 2. oldalon.

Újabb testvérvárosa
lehet Bábolnának

(Cikkünk a 3. oldalon)

Elsõáldozás és búcsú
Tudósítás a 4. oldalon.
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A majális fénypontjaként Koós
János és Dékány Sarolta

szórakoztatta a közönséget

Az Idõsek Klubja Vadvirág Együttese Cseperedõk Néptánccsoport Tiamo Moderntánc csoport

Ritmus Koncert Fúvószenekar A ,,Cseperedõk’’ díszítették fel a májusfát

Fúvósaink zenéjére állították fel a májusfát A gyermekek megismerkedhettek a régi,
hagyományos népi játékokkal

Az örök sláger: az ugrálóvár

Sok erõs ember kellett a májusfa
felállításához

Az idei évben is különbözõ programokkal várta Önkormányzatunk a lakosságot május elsején
a Szabadidõközpont elõtti területen. A kora délutáni óráktól az ugrálóvárat, a trambulint és más
játékokat vehették birtokukba a gyermekek. Három órától a helyi mûvészeti csoportok: az Idõ-
sek Klubja Vadvirág Együttese, a Cseperedõk Néptánccsoport, a Tiamo Moderntánc csoport és
a Ritmus Koncert Fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. Ez alkalommal fúvósaink zenéjére
állították fel a májusfát. Közben, akik megéheztek, azokat virslivel és zsíros kenyérrel kínálták a
szervezõk, az Idõsek Klubja tagjainak segítségével. Este hat órától Koós János lépett színpadra,
akinek fiatalabbak és idõsebbek egyaránt nagy lelkesedéssel tapsoltak. Sajnos az idõjárás hûvös-
re fordult, így az utcabál a Szabadidõközpontba került, ahol hajnalig mulatoztak, táncoltak. A
programok alatt a rendre polgárõreink felügyeltek, valamint, hogy minden felszerelés, kellék a
megfelelõ idõben a helyére került, településgazdánknak és közmunkásainknak köszönhetõ.

T. S.



Május 5-én három fõs dele-
gáció érkezett Olaszországból
Bábolnára. A három napos lá-
togatás célja településünk meg-
ismertetése és egy esetleges
testvérvárosi kapcsolat kialakí-
tása volt. „Ha mi magyarok el-
kezdünk gondolkozni, – mond-
ta Szaxon J. Attila, az IKR Zrt.
elnök vezérigazgatója – hogy
Európában ki a nekünk tetszõ,
rokon lelkû nép, akkor ott lyu-
kadunk ki, hogy hozzánk legkö-
zelebb az olaszok állnak. Szere-
tik a jó borokat, a jó ételeket, a
csinos nõket, a szép autókat,
szeretik élvezni az életet, és –
fõleg az északiak – nagyon ke-
ményen dolgoznak. … Az ötlet
úgy jött, hogy tavaly elõtt Me-
zõhegyes olasz testvérvárosá-
ban jártunk, mely egy nagyon
jól sikerült program volt. Gon-
doltuk, Bábolnának is keres-
sünk egy hasonló nagyságren-
dû, viszont turisztikailag felka-
pott, érdekes, szép kisvárost. A
polgármester asszony is nagy
örömmel üdvözölte ezt a gon-
dolatot és most létrejött az elsõ
találkozás.” Marco Lisi polgár-
mester kérdésünkre elmondta,
hogy „San Gimignano egy kö-
zépkori város Toscana közepén,

mondhatjuk, hogy a tornyok vá-
rosa. 7500 ember él a tele-
pülésen. Nagyon régóta híres
bortermelõ vidék. Lakókocsi-
kat gyártunk, kristály bányánk
van. Az ipar mellett nagyon
fontos a mezõgazdaság, közel
2000 hektáron termelünk szõ-
lõt, melybõl nagyon finom bo-
rok készülnek. Mindezek mel-
lett nagyon sokan a turizmusból
élnek, vendégházakat, szállodá-
kat és éttermeket mûködtet-
nek. Évente kb. három millió
látogató érkezik a városba.”

Megérkezésük napján
lovaskocsival körbejárták Bá-
bolnát, megnézték a ménesud-
vart, az arborétumot, a lovas
múzeumot. Este egy vacsora
keretében találkoztak a szom-
széd települések polgármeste-
reivel, képviselõtestületünk
tagjaival és intézményeink ve-
zetõivel, valamint megnézték a
Cseperedõk Néptánccsoport
rövid bemutatóját. A második
napot Budapesten töltötték,
majd este Pannonhalmára utaz-
tak egy borkóstolóra. A harma-
dik nap délelõttjén megismer-
kedtek a Polgármesteri Hivatal
munkájával, majd az általános
iskolába látogattak, ahol mint-

egy másfél órát töltöttek. Mint
kiderült, Marco Lisi polgármes-
ter úr is iskolaigazgató, így
mélyre ható szakmai kérdései is
voltak. Ezt követõen Tatán ebé-
deltek, s az estét Villányban töl-
tötték, szintén borkóstolóval.
Innen másnap Budapestre
utaztak, ahonnan repülõvel in-
dultak Olaszországba.

San Gimignano polgármes-
tere szerint „a magyarok na-
gyon vendégszeretõk. Bábolnán
óriási területek vannak, minden
zöld, szép és csendes. Eddig so-
kat tudtam a lovakról, de a
mostani látogatás alkalmával
nagyon sok új dolgot tanultam
meg róluk.” Dr. Horváth Klára

polgármester tájékoztatása sze-
rint Marco Lisi úr „már elsõ es-
te, de ezt követõen minden nap,
egyre nyomatékosabban megis-
mételte, hogy várják a mi dele-
gációnkat is minél elõbb San
Gimignano-ba azért, hogy ezt a
kapcsolatot tovább tudjuk fej-
leszteni. Az együttmûködési le-
hetõségeknél, a beszélgetések
során többek között felmerült a
zene, a tánc, s fõként a sport,
ezen belül is a foci.”

Interjúnk végén az olasz pol-
gármester is megerõsítette azt,
hogy „mindenképpen azt sze-
retnénk, hogy testvérvárosi
kapcsolat alakuljon ki a két te-
lepülés között.” T. S. 
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Újabb testvérvárosa lehet Bábolnának

Anyák Napja
az Idõsek Klubjában

Anyák Napja alkalmából kis ünnepséget rendeztek az Idõsek
Klubjában. Ez alkalommal is  óvodásaink köszöntötték a klub
hölgy tagjait kis mûsorral és egy-egy szál virággal. Igaz, az édes-
anyák, nagymamák odaadó gondoskodását nem lehet ennyivel
megköszönni, hiszen õk az év minden napjának minden órájá-
ban ott vannak, készen állnak arra, hogy segítsenek gyermeke-
iknek. Lehetünk tõlük távol, akkor is érezzük gondoskodásu-
kat, féltésüket, hiszen lélekben mindig velünk vannak.    

T.S. 



4. oldal 2009. június

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Nepomuki Szent  János szobor koszorúzása, elsõál-
dozás, templombúcsú a bábolnai Nepomuki Szent Já-
nos római katolikus templomban

Május 16-án, szombaton, 16 órai kezdettel került
sor a Nepomuki Szent János emléknapján, a templom
elõtti szobor koszorúzására, aki templomunk védõ-
szentje. A  koszorúzás a templom elõtt zajlott,  Varga
Imre plébánosunk felidézte a cseh származású vérta-
nú rövid életútját, majd a litániát elimádkozva kértük
az Isten közbenjárását egyházközségünkre, és váro-
sunkra.

Majd másnap, vasárnap, 17-én került sor a délelõt-
ti szentmise keretében hat hittanos  gyermek  elsõál-
dozására.  Varga Imre plébánosunk köszöntötte az el-
sõáldozókat, szüleiket és a hívõket e szép napon. El-
mondta, hogy rengeteg felkészülés és tudás mellett
nagyon fontos szerepe van a család szeretõ támogatá-
sára. Hiszen jézusi magatartásra manapság  nagyon

nehéz nevelni a gyerekeket, ha nincs megfelelõ szülõi
példakép. Ünnepélyes fogadalmat tettek: Bognár Lilla,
Bognár Péter, Czefernek Ákos, Gál Szilvia, Jurics Ró-
bert, Jurics Gergõ

Megköszönték plébánosunknak, hogy segített ne-
kik a felkészülésben, hogy eddig a szép ünnepélyes
pillanatig eljutottak a szentlélek segítségével.

Mindenki figyelemmel hallgatta a szép szertartást,
amely szentmise egyben a templombúcsú ünnepe is
volt.

A szép ünnepi szentmisén részt vehettünk, ezért
köszönet plébánosunknak, szülõknek, s mindazok-
nak, akik a templom szebbé tételéhez hozzájárultak.

Gergely  Lajosné

A vidám búcsúi forgatagban a város
apraja nagyja remekül szórakozott Zrínyi utcai ingatlan

A Bábolna Város Önkormányzat tulajdonát képezõ Zrí-
nyi utca 15. szám alatti 138 m2 alapterületû kétszintes lakás
2008. augusztus 31-ig szolgálati lakásként üzemelt. Dr. Kiss
Katalin gyermekorvos évekig a lakás bérlõje volt, 2008. szep-
tember 1-tõl az önkormányzati bérlakásra vonatkozó szer-
zõdést megszüntette.

Bábolna Város Önkormányzata a lakás eladását hirdette
meg, azonban az ingatlant nem sikerült eladni. 

Az Önkormányzat és a Képviselõ-testület döntése alapján
az épületbe két intézményünk a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ, és a Szennyvízkezelõ és Szolgáltató kft. költözik
be a felújítást követõen, ami várhatóan 2009. szeptember
hónapban esedékes. Az épületfelújítási munkálatok kb. 8-
9.000.000 Ft-ból valósulnak meg. A felújítási munkálatok
melyek a víz-fûtés-csatornarendszer felújítására, nyílászárók
cseréjére, tetõcserére, külsõ szigetelésre színezésre, aka-
dálymentesítésre, valamint az épület belsõ munkálataira
(festés, mázolás, parkettázás) terjednek ki.

Így a két intézményünk egy helyen a központban lesz,
mindenki számára könnyen elérhetõ, megközelíthetõ he-
lyen.

ELSÕÁLDOZÁS ÉS BÚCSÚ
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A bábolnai Idõsek Klubja hosszú évek alatt nagyon jó kapcsola-
tot alakított ki szlovákiai testvértelepülésünk, Hidas-kürt idõs lako-
saival. Ebben az évben ránk került a sor, hogy egy közös kirándu-
lást szervezzünk. 

Mindenki lázasan készülõdött május 8-ra. Megterveztük a prog-
ramot, az asszonyok süteményt sütöttek. 

Reggel 9-re vártuk a vendégeket az Ölbõi tó partján lévõ csárdá-
ba. Mindenki nagyon örült a viszontlátásnak. Egy kis reggeli és be-
szélgetés után elindultunk Székesfehérvár nevezetességeinek meg-
ismerésére. 

Utunkon elkísért bennünket Kõrösné Gintli Virág, aki vállalta,
hogy idegenvezetõként végigkalauzol minket a városon. Megtekin-
tettük a Romkertet, végigsétáltunk a belvároson, megnéztük az
órajátékot, az Országalmát, a Mátyás emlékmûvet, a Virág órát,
valamint a Szt. István Székesegyházat. Elmentünk a Bory-várba is,
ami nagyon tetszett mindenkinek. 

Délután 5 óra felé kellemesen elfáradva szálltunk be a buszba,
és indultunk vissza Ölbõre, ahol finom vacsorával és zeneszóval
vártak bennünket. 

Este 9 óráig beszélgettünk, táncoltunk, majd búcsút vettünk ba-
rátainktól. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, és már most meghívást kap-
tunk a következõ évre. 

Szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak, hogy
anyagilag támogatták ezt a találkozót. 

Köszönjük Virágnak az érdekes és nagy felkészültségrõl tanús-
kodó vezetését, mellyel a kirándulás sikerességéhez nagymérték-
ben hozzájárult. Berkesné Szûcs Ágnes

intézményvezetõ

2009. május 19-22-ig városunk területén
az elmúlt éveknek megfelelõen az elvirágzó
árvácskák helyére egynyári virágok kerül-
tek. A virágosítás során összesen 5600 tõ vi-
rág került kiültetésre, a körforgalomba, a
Toldi utcába, a gyógyszertár elõtti viráglá-
dákba, a Millenniumi parkba, az új temetõ-
be és a Mészáros útra. 

Az ágyásokba és virágládákba az elmúlt
éveknek megfelelõ fajták kerültek, mint a
Kakastaréj, porcsinrózsa, bársonyvirág,
rózsameténg, begónia, hamvaska, petúnia
és napvirág.

A fajták kiválasztásánál esztétikai szem-
pontok mellett a hosszú virágzási idõszak,
az idõjárási viszonyok tûrése is fontos sze-
repet játszottak.

Az évek óta megszokott forró, száraz
nyár miatt a virágládákba és a Mészáros úti
ágyásba ültetett növények gyakori öntözést
igényelnek. A nagy nyári melegben az át-
forrósodott aszfalt melletti ágyás és a be-
tonból készült ládákban lévõ virágföld ha-
marabb kiszárad. A virágok öntözését, ezen
kívül az ágyások gyomlálását, kapálását a
településgazda irányítása alá tartozó köz-
hasznú munkások végzik. A körforgalom-
ban található virágok és cserjék öntözését
egy automata öntözõberendezés biztosítja.
Az öntözõ automatikája programozható,
beállítható az öntözési idõszak hossza, mely
napokon kapcsoljon be, és az öntözési idõ-
szakon belül mennyi szünetet tartson. 

A virágok a rendszeres öntözés mellett
folyamatos törõdést, figyelmet igényelnek,
a bársonyvirág például érzékeny a különfé-
le gombabetegségekre, a lisztharmatra. A
betegségeken és kártevõkön kívül meg kell
említeni az emberek által okozott károkat
is. 

Sajnos minden évben találkozhatunk de-
rékba tört facsemetékkel, megrongált köz-

téri eszközökkel. A padok és szemetesek
mellett a virágládák is célpontjai lettek az
„erõs” embereknek. Egy-egy átmulatott
hétvége után tapasztalható, hogy a Toldi ut-
cában egy, esetleg több ládát is felborítot-
tak, vagy a kiültetett virágok mennyiségét
vélik túl soknak és megritkítják az ágyások
sorait.

Az egynyári virágok csak a nyár és a ko-
ra õsz folyamán látják el virágpompával a
várost, ezért õsszel ismét árvácskák kerül-
nek az ágyásokba. Az árvácskák kibírják a
fagyos napokat, átvészelik a telet a hótaka-
ró alatt és a következõ év tavaszától nyárig
virágoznak.

Bábolnai Szolgáltató Kft.

Nyugdíjas kirándulás
hidaskürtiekkel

Virágültetés
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Az elsõ napirendi pontban beszámoló hangzott
el a két ülés között történt eseményekrõl, a lejárt
határidejû határozatokról és a bizottságok által tár-
gyalt döntésekrõl. A bizottsági döntések közül a tel-
jesség igénye nélkül az alábbiakat érdemes kiemel-
ni.

Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy kátyúz-
tatja Bábolna város tulajdonában lévõ utakat, vala-
mint döntött arról is, hogy a Honfoglaló internetes
játék megkeresését támogatja. Támogatásáról bizto-
sította a Képviselõ-testület a Mátray-Ház Kft.-t is a
Csipke Ünnepe rendezvény megszervezésével kap-
csolatban.

Egy tárkányi székhelyû vállalkozás megkereste
az Önkormányzatot, hogy bérbe venné az Önkor-
mányzat tulajdonában álló földterületeket. Sem a
megkereséssel foglalkozó Pénzügyi Bizottság, sem a
Képviselõ-testület nem tudta támogatni a megkere-
sést, mivel az Önkormányzatnak hatályos földbérle-
ti szerzõdése van. Esetlegesen új bérlõt pályázat út-
ján lehet kiválasztani az év végén. Erre nézve az Ön-
kormányzat természetesen a megfelelõ idõben kiír-
ja a pályázatot.

A második napirendi pontban sor került a köz-
biztonság helyzetérõl szóló beszámolóra. A képvise-
lõk írásban is megkapták a Rendõrség beszámoló-
ját, és a testületi ülésen Dr. Forrai Zsolt
rendõralezredes, a Komáromi Rendõrkapitányság
vezetõje tartalmas prezentációt tartott a beszámoló
anyagából. A Képviselõ-testület a beszámolót né-
hány kérdés feltevését követõen elfogadta.

A harmadik napirendi pontban módosításra ke-
rült a tiszteletdíjakról szóló rendelet. Az új szabályo-
zás szerint a tiszteletdíj jelentõs mértékû csökkené-
se (esetenként megvonása) lesz a szankciója a kép-

viselõk, illetve nem képviselõ bizottsági tagok igazo-
latlan hiányzásának. A módosítás hozzá fog járulni
ahhoz, hogy a tiszteletdíj csak akkor járjon, ha a
képviselõ, illetve a nem képviselõ bizottsági tag az
önkormányzat munkájában részt vesz.

A negyedik napirendi pontban a bábolnai képvi-
selõk minõsített többsége nem támogatta az élet-
kezdési támogatásokról szóló rendelet módosítását,
így a jelenleg hatályos rendelkezések nem módo-
sultak.

Az ötödik napirendi pontban Sáhó András a Bá-
bolnai Polgárõr Egyesület Elnöke számolt be a bá-
bolnai polgárõrség munkájáról. A beszámolót a
Képviselõ-testület elfogadta.

A hatodik napirendi pontban sor került a Bábol-
náért Közhasznú Közalapítvány, a Közrendért és
Közbiztonságért Közalapítvány és az „Iskolánkért”
Közhasznú Alapítvány beszámolójára. Az alapítvá-
nyok munkájáról szóló beszámolókat a Képviselõ-
testület elfogadta.

A hetedik napirendi pontban Bagó Mónika
gyámhivatali ügyintézõ beszámolóját tárgyalta a
Képviselõ-testület Bábolna Város Önkormányzat
2008. évi gyermekvédelmi tevékenységérõl. A be-
számolót a Képviselõ-testület elfogadta.

Nyolcadik napirendi pontként a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ beszámolójának megvitatásá-
ra került sor. A napirendi pont elõadója, Berkesné
Szûcs Ágnes ismertette az Alapszolgáltatási Központ
2008. évi munkáját. Az írásos anyag és a szóban el-
hangzottak alapján a Képviselõ-testület elfogadta a
beszámolót.

A kilencedik napirendi pontban Bábolna Város
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát módosí-
totta az Önkormányzat. A közbeszerzési szabályza-

tot jogszabályváltozás miatt volt indokolt módosíta-
ni. A módosításokat a Képviselõ-testület elfogadta.

A tizedik napirendi pontban Bábolna Város Ön-
kormányzat Középtávú Informatikai Fejlesztési
Stratégiájának elfogadására került sor.

A tizenegyedik napirendi pontban Bábolna Város
Önkormányzat intézményeinek alapító okiratait
kellett módosítania a Képviselõ-testületnek. A mó-
dosítás oka a TEÁOR számokkal és besorolásokkal
kapcsolatos jogszabályváltozás volt.

Az egyebek napirendi pontban került megvitatás-
ra a Szabadidõközpont felújításához kapcsolódó
CÉDE pályázaton való indulás. A Képviselõ-testület
döntése alapján az Önkormányzat indulni kíván a
pályázaton, amelyhez a szükséges pénzügyi forrást
költségvetési rendeletmódosítással biztosította az
Önkormányzat.

A nyílt ülés lezárultával Bábolna Város Önkor-
mányzat zárt ülés keretében folytatta a munkáját.

A zárt ülésen a Képviselõtestület a bábolnai Álta-
lános Iskola javaslata alapján döntött Kiváló Pedagó-
gus és Kiváló Diák címek adományozásáról. A ki-
tüntetések átadására 2009. június 12-én kerül sor a
bábolnai Általános Iskolába ballagási ünnepségén.

Zárt ülésen a Képviselõtestület még bábolnai la-
kosok ingatlan vásárlási kérelmével, szociális tár-
gyú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálá-
sával és kerékpárút felújításával foglalkozott. Dön-
tés született arról, hogy az Önkormányzat kerékpár-
utat újít fel a Mezõ I. u. - Pék köz szakaszon.

A zárt ülésen tájékozó hangzott el a városreha-
bilitációs közbeszerzési eljárás pályázatbontásával
kapcsolatban is.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2009. május 28-án tartott testületi ülésrõl

Bábolna Város Önkormányzata helyszí-
ni bejárás során felmérte a tulajdonában lé-
võ utak állapotát. A szemle során megálla-
pítást nyert, hogy a város területén egyes
utak állapota romlott, felújításra szorulnak.
A kátyúzási, útjavítási munkálatok (kb. 225
m2 nagyságban) az elkövetkezõ két hétben
kerülnek megvalósításra, amelyet a Varga
és Társa Út-és Mélyépítõ Kft. fog elvégez-
ni. 

Mint az elõzõ évek során úgy a hónap vé-
gén június 27-28-án ismét megrendezésre
kerül a  Nemzetközi Veterán motorkerék-
pár verseny. Várhatóan a munkálatok a
rendezvény idejére kijavításra kerülnek, így
a versenyzõk biztonságosan használhatják. 

Az utak állagának felmérése során meg-
állapítottuk, hogy a kerékpárutak állapota
is romlott, megsüllyedt a csatornanyomvo-
nalon, az út menti fák gyökerei felnyomták,

így az nem egyenletes, balesetveszélyes
ezért kijavításuk szükséges. Az Önkor-
mányzat és a Bizottságok döntése alapján a
kerékpárút javítási munkákat a Pék köz és
az Újhelyi u. közti szakaszon tervezi. Elsõ
lépésként a Mezõ Imre u. és a József  A. u.
közti szakasz, valamint a József A. u. és a
Pék köz közti szakasz ( összesen: kb. 438
m2) kerül felújításra.

Az utak, kerékpárutak javítása, kátyúzá-
sa nemcsak esztétikai szempontból, hanem
a biztonságos és balesetmentes közlekedés
érdekében is rendkívül fontos.

Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a Mé-
száros út nem tartozik az Önkormányzat
kezelésébe, hanem a Közútkezelõ Kht. az
út fenntartója. Kátyúproblémákat már több
alkalommal közöltük a Közútkezelõvel, re-
méljük hamarosan javítani fogja az utat!

Kátyúzási munkálatok Bábolnán SZÚNYOGIRTÁS
A TELEPÜLÉSEN

Bábolna Város Önkormányzata megbí-
zásából a DDD Kft. 2009. május 19-én ter-
vezte a város területére vonatkozó szú-
nyogirtást. A szeles idõjárás miatt a követ-
kezõ napon, május 20-án az esti órákban
került erre sor, amely melegködös földi el-
járással történt. Az eljárás lényege, hogy a
szer alkalmazásakor arra kell törekedni,
hogy a rovarok a köddel biztosan érintke-
zésbe kerüljenek. Célszerû, ha a köd a nö-
vényzet között 10-15 percig megül. Ezért
volt szükséges a szélcsendes idõpont kivá-
lasztása a cél megfelelõ elérése miatt.

A hatékonyság érdekében a következõ
szúnyogirtásra elõreláthatólag június
végén, valamint augusztus 20-a elõtt kerül
sor, amely légi úton, repülõgépes ún. ULV
eljárással történik, ami az élõ környezetre
a legkevésbé veszélyes, és a melegvérû álla-
tokra teljesen ártalmatlan
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Bábolna Város Önkormányzata és a
Komáromi Kassák KSE

Veterán Autó Motor szakosztálya
szervezésében.

V. NEMZETKÖZI VETERÁN
MOTOROS VERSENY

kerül megrendezésre.
2009. JÚNIUS 27-28. SZOMBAT-VASÁRNAP

BÁBOLNA, KÖZPONTI BEMUTATÓ TÉR

PROGRAM:
2009. június 27. szombat

7.00-12.00 Veterán autó-motor 
alkatrészbörze és pályarendezés

12.30 órától Veterán autó-motoros parádé
18.00 órától Bogrács gulyás

2009. június 28. vasárnap
7.00-  9.00 Gépátvétel és nevezés
9.00-12.00 Edzõ futamok

13.00 órától  Veterán motorosok versenye
Kassák KSE országos bajnoki futam

17.00 órától Motoros verseny díjkiosztó ünnepsége

A versenyre a helyszínen lehet nevezni.

A rendezvényt
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. támogatja.

GUSTAIOLO HÍREK
Bábolna, Toldi u. 13. - Kereskedõ udvar

Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

lehoczki@gustaiolobt.t-online.hu

ÉTKEZÉSI JEGYEKET TOVÁBBRA IS ELFOGADUNK!

Akcióinkról

és az aktuális napi ajánlatunkról

érdeklõdjön személyesen

az étteremben!

 

PROGRAM:

10.00 órától Tájékozódási kerékpárverseny
Rajt és nevezés: 2 fõs csapatokkal
az Általános Iskola parkolójában

15.30 órától Pókerverseny  a Szabadidõközpontban
Nevezés: Lengyel Dánielnél telefonon,
vagy a helyszínen

19.30 órától L. L. JUNIOR mûsora
a Szabadidõközpont elõtt 

21.00 órától I. Kárpát-medencei
Tûzugrás Fesztivál
a Szabadidõközpont elõtt
(tûzgyújtás, tánc a tûz körül)

21.30 órától DISCO a Szabadidõközpontban

A programokat
a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
és a Cseperedõk Néptánc KH Egyesület szervezi

(info.: Lengyel Dániel – 20/981-9052;
Török Sándor – 20/430-0703)
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1. MÉRLEG ADATOK
Pannónia Régia KHT üzletrész 500 Eft
Tárgyi eszközök 4 837  Eft
Bankszámla egyenleg 125 103 Eft
Átmenõ aktívák ( lekötött betét kamatok) 221 Eft
Költségek aktív elhatárolása 7 Eft
ESZKÖZÖK 130 668 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
Hagyaték 11 389 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 1 364 Eft
2008. évi vagyon változása 5 513 Eft
SAJÁT TÕKE 129 531 Eft
2008 évben kiutalt és fel nem használt SZJA 1 % 747 Eft
Költségek passzív elhatárolása 390 Eft
FORRÁSOK ÖSSZESEN 130 668 Eft

2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY
BEVÉTELEK  
IKR Zrt támogatása 9 900 Eft
Bábolna Agrária KFT támogatása 250 Eft
Pegano-Pig KFT támogatása 700 Eft
Agro-Trust Kft támogatása 400 Eft
Ménesbirtok KFT támogatása 500 Eft
TENDRE KFT támogatása 700 Eft
Aviagen KFT támogatása 200 Eft
Damagro KFT támogatása 260 Eft
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató KFT támogatása 72 Eft
Boretta Bt támogatása 100 Eft
Hegyhát BR Kft támogatása 60 Eft
Lendvai Kft támogatása 150 Eft
Naposcsibebolt Kft támogatása 20 Eft
Gelda Bt támogatása 20 Eft
Szilágyi Ágnes támogatása 28 Eft
Somogyiné Szabados Marianna támogatása 16 Eft
Barama Kft támogatása 10 Eft
Dr Fatán Bt támogatása 5 Eft
Független szakszervezet támogatása 21 Eft
KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 13 412 Eft
Pénzintézettõl kapott kamat 9 076 Eft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 488 Eft

KÖLTSÉGEK
Irodaszer -1 Eft
Szállítási ktg. (tánccsoport) -22 Eft
Könyvvizsgálati és könyvelési díj -377 Eft
Ügyvédi munkadíj -137 Eft
Bankköltség -194 Eft
Postaköltség -127 Eft
E-On-nak fizetett díj (Mérleg u. ingatlan után) -11 Eft
Mûködési költségek összesen -869 Eft
Bábolna Sportegyesület támogatása -4 478 Eft
Nemzeti Vágta részvételi díj támogatása -2 000 Eft
Kamion fesztivál támogatása -500 Eft
GYÖK támogatása -375 Eft
Iskolánkért Alapítvány támogatása -237 Eft
Kukorica Fesztivál támogatása -1 215 Eft

Óvoda, Bölcsõde támogatása -326 Eft
Borverseny támogatása -18 Eft
Temetési költség átvállalása -286 Eft
Ösztöndíj kifizetése tanulóknak -2 220 Eft
Nyugdíjasok támogatása 4 595 Eft
Kifizetett támogatások összesen -16 250 Eft
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN -17119 Eft
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 5 369 Eft

3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
BEVÉTELEK 754 Eft
RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegû ráfordítás 41 Eft
Értékcsökkenés 569 Eft
Ráfordítások összesen 610 Eft
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI  EREDMÉNY 144 Eft

4. PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA
Nyitó pénzkészlet 2008.01.01. 112 066 663 Ft
Kapott támogatások 24 800 242 Ft
APEH 1 %-os támogatás 747 303 Ft
Kapott pénzintézeti kamat 9 381 295 Ft
Bérleti díj 450 000 Ft
Irodaszer -550 Ft
Szállítási költség -22 000 Ft
Postadíj -127 536 Ft
Ügyvédi díj -142 000 Ft
Biztosítási díj -24 027 Ft
Könyvvizsgálói díj -150 000 Ft
Bankköltség -199 931 Ft
E-ON-nak fizetett díj, ingatlan után -10 779 Ft
Kifizetett támogatások ( szervezetek részére) -16 259 438 Ft
Eszköz vásárlás -5 406 500 Ft
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET( bank) 125 102 742 Ft
a, Pannon Takarékszövetkezet folyószámla 12 866 085 Ft
b, Pannon Takarékszövetkezet lekötött betét 5 928 712 Ft
c, Pannon Takarékszövetkezet lekötött betét 106 307 945 Ft

4. Központi költségvetési szervtõl 2008. évben az SZJA 1 %-os tá-
mogatásként 747 e Ft-ot kapott a Közalapítvány. 
Az elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól,
egészségbiztosítási önkormányzattól és ezek
szerveitõl támogatást nem kapott a közalapítvány 2008-ban.
5. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi részére juttatást
nem fizet a szervezet.
6. A “Bábolnáért” Közhasznú Közalapítványt 2003. 09. 25-i határo-
zatával alapította Bábolna Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete. Célja a város kulturális és sportéletének élén-
kítése, egészségügyi támogatása, 
intézmények infrastruktúrájának, informatikai rendszerének to-
vábbépítése, idegenforgalom és turisztikai fejlesztése.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet folytatott 2008. évben.
2008. évi bevételei gazdasági társaságok támogatásából, pénzinté-
zeti kamatokból, SZJA 1 %-os átutalásból, magánszemély
hagyatékából keletkezett. Kiadásait mûködési tevékenységre, ta-
nulók ösztöndíjára, nyugdíjasok támogatására és
egyéb alapítványi célokban megfogalmazott feladatok teljesítésére
fordította.
7. A 2008. évben APEH által átutalt 1 %-os támogatást a Közala-
pítvány 2008. évben nem használta fel.

Bábolna, 2009. május 18.
Dr. Jankó Miklós

kuratóriumi elnök

,,Bábolnáért’’    Közhasznú  Közalapítvány  2008.  évi  közhasznúsági  jelentése
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A  Közrendért  és  Közbiztonságért
Közalapítvány

2008.  évi  közhasznúsági  jelentése
Adószám: 18609350-1-11

A közhasznúsági jelentés könyvvizsgálat nélkül készült.

Egyszerûsített éves beszámoló mérlege Ezer forintban:
Tárgyi eszközök: 0
Pénzeszközök 963
Eszközök összesen 963

Induló tõke 660
Tõkeváltozás -122
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 425
Források összesen 963

Egyszerûsített éves beszámoló 
eredmény-kimutatása Ezer forintban:

Alapítóktól kapott támogatás 660
Egyéb szervtõl kapott támogatás 300
Egyéb bevétel (pénzintézeti kamat) 5
Összes bevétel 965

Egyéb ráfordítás 540
Összes ráfordítás 540

Tárgyévi közhasznú eredmény 425

A Közrendért és Közbiztonságért Közalapítvány 2008. évben a köz
ponti költségvetésbõl támogatást nem kapott.

A Közalapítvány 2008. évben a cél szerinti tevékenysége keretében
az alábbi támogatást nyújtotta:

Bábolnai Polgárõr Egyesület 130.000,-Ft
Banai Polgárõr Egyesület 170.000,-Ft
Tárkányi Polgárõr Egyesület 40.000,-Ft
Kisigmándi Önkormányzat 24.000,-Ft
Csépi Önkormányzat 20.000,-Ft
Nagyigmándi Polgárõr Egyesület 80.000,-Ft

Az alapító önkormányzatoktól kapott támogatás mértéke:
Bábolna Város Önkormányzata 200.000,-Ft
Bana Község Önkormányzata 50.000,-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 nyúj-
tott, feladataikat közérdekû felajánlásként, ingyenesen látják el.

A Közrendért és Közbiztonságért Közalapítványt 1998. márci-
us 27-én kelt alapító határozat alapján hat település önkormányza-
ta hozta létre. Célja a bábolnai székhelyû rendõrõrs mûködtetésé-
nek elõsegítése, a közrend és közbiztonság védelme.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2008. évi bevételei az alapítók befizetéseibõl, helyi vállalkozók tá-
mogatásából, és a pénzintézeti kamatbevételbõl tevõdött ösz-
sze, melynek összege 964.655,-Ft volt.
A kiadások legnagyobb részét a területen mûködõ polgárõr egye-
sületek támogatására fordította, kifizették a számlavezetési dí-
jat, szórólapot nyomtattak. Az összes kiadás 539.680,-Ft volt.
2008. évi záró pénzkészlet összege 963.018,-Ft.

Bábolna, 2009. április 6.
Sáhó András 

kuratóriumi elnök

Cseperedõk  Néptánc  Közhasznú
Egyesület

2008.  évi  közhasznúsági  jelentése
Összes közhasznú tevékenység bevétele 2.162.000.-

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 1.583.000.-
- helyi önkormányzattól 816.000.-
- egyéb szervezetek támogatása 767.000.-

2. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 570.000.-
3. Tagdíjból származó bevétel 9.000.-

Vállalkozási tevékenység bevétele 110.000.-
Összes bevétel 2.272.000.-

Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.444.000.-
1.Anyagjellegû ráfordítások 31.000.-
2.Egyéb ráfordítások 1.413.000.-

Vállalkozói tevékenység ráfordítása 107.000.-
1.Anyagjellegû ráfordítások 6.000.-
2.Egyéb ráfordítások 101.000.-

Összes ráfordítás 1.551.000.-

Adózás elõtti eredmény 721.000.-
Tárgyévi vállalkozói eredmény 3.000.-
Tárgyévi közhasznú eredmény 718.000.-

A  Bábolnai  Televízió  Kht.  2008.  évi
közhasznúsági  jelentése

Összes közhasznú tevékenység bevétele 13 200 000,- Ft
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 12 865 000,- Ft
2. Egyéb bevétel 335 000,- Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele 1 460 000,- Ft
Összes bevétel 14 660 000,- Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai 14 171 000,- Ft
1. Anyagjellegû ráfordítások 4 644 000,- Ft
2. Személyi jellegû ráfordítások 8 543 000,- Ft
3. Értékcsökkenési leírás 616 000,- Ft
4. Egyéb ráfordítások 368 000,- Ft

Vállalkozói tevékenység ráfordítása 902 000,- Ft
1. Anyagjellegû ráfordítások 529 000,- Ft
2. Személyi jellegû ráfordítások 5 000,- Ft
3. Értékcsökkenési leírás 348 000,- Ft
4. Egyéb ráfordítások 20 000,- Ft

Összes ráfordítás 15 073 000,- Ft

Adózás elõtti eredmény -413 000,- Ft
Adófizetési kötelezettség 0,- Ft
Tárgyévi vállalkozói eredmény 558 000,- Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény -971 000,- Ft
Személyi jellegû ráfordítások 8 548 000,- Ft

1. Bérköltség 5 419 000,- Ft
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 1 318 000,- Ft
3. Bérjárulékok 1 811 000,- Ft



Kívül meleg van. Belül hûvös van. A pa-
pa az aratóknál jár. A mama a konyhán fog-
lalatoskodik.

Juliska egy félbemaradt hímzést varr to-
vább az ebédlõben.

Hogy mi okból kell annak a hímzésnek
éppen most varródnia, holott se névnap, se
születésnap nem lesz a nyáron, annak kita-
lálására az én elmém csekély. Meglehet
azért, mert ott van az ebédlõben Lajos diák
is.

Lajos diák rokon. Bajos lenne kisütni:
honnan. Nem is keresik, mert hátha az de-
rülne ki, hogy nem rokon. Az pedig fölösle-
ges lenne, mivelhogy Lajos diák jeles férfiú:
verset is közölt már tõle a Csobáncz és Vi-
déke; jövõre pedig tanár lesz.

Lajos diák valami ócska könyvet talált.
Azt olvasgatja.

Unalmas könyv lehet. Lajos diák föl-
fölpillant belõle, és Juliskára vizsgálódik.
Juliska hihetetlen gyorsasággal öltöget. Pe-
dig unalmas lehet az a hímzés is. Juliska föl-
pillant és Lajosra néz. (Ennek a Lajosnak
éppen olyan bajusza lesz, mint Mátyás ki-
rálynak. Mátyás királynak, - akárki nézze
ott a falon, égnek álló hegyes a bajusza. De
csókolni való király! )

- Kérdeznék valamit, - így szakítja meg a
csendet Juliska.

- Tessék, - feleli Lajos.
És a könyvet becsukja.
Juliska kémlõ pillantást mér Lajosra.

Azután egy határozott mozdulattal leül ve-
le szemben az asztal mellé.

- Mondja meg nekem, - szól kipirulva, -
hogyan kell verset csinálni?

- Semmi sem könnyebb annál, - feleli La-
jos.

- Igazán?
- Szavamra mondom.
- Hát hogyan?

- Az ember elõvesz egy darab papirost,
meg egy ceruzát. Azután belégondolkozik a
szívébe...

- És leírja.
- Leírja a szíve gondolatát.
- Hát csináljunk egy verset! - mondja Ju-

liska tapsolva.
- Csináljunk. 
- Én írom.
- Én meg diktálom.
Juliska ceruzáért és papirosért fut. Maga

elé teszi. Gyöngédeden végigsimogatja a te-
nyerével.

Az asztalra könyökölnek és egymás sze-
mébe néznek.

- Diktálhatok?
- Diktálhat.
- De úgy ahogy érzek?
- Úgy, ahogy érez.
- Mert verset írni másképp nem lehet. 
- Leírom, ahogyan mondja.
- Hát írja:
- Hát írja: Ébren vagyok? vagy álmo-

dom...? Gondolkodom, gondolkodom:
- Ébren van Lajos, ébren - jegyzi meg Ju-

liska, gyorsan írva a szavakat.
- Ébren? Szebb vagy, mint az álom,
Kis Juliskám, gyöngyvirágom!
- Ezt nekem mondja? - kérdi Juliska elpi-

rultan.
- Természetesen, ha nincs kifogása elle-

ne.
- Nincs, Lajos.
- Mert verset csak a pillanat hatása alatt

lehet írni, és én így mindig azt diktálom ami
a pillanat hatása alatt felfakad a szívembõl.

- Óh ez gyönyörû vers! Folytassa.
Lelkem drága gyöngyvirága.
Ülj le mellém a díványra.
- Igazán azt akarja?
- Bizony, a vers érdekében......
- A vers érdekében?
- Ha nem ül ide, akkor a vers félbesza-

kad.
- Inkább odaülök.
A díványra szökken. Térdére helyezi a

papirost, és várakozó tekintettel néz Lajos-
ra.

- Így, így nézz rám kék szemeddel;
-Mennyországos kék egemmel!
Hadd fogjam meg a kezedet...
- Akkor mivel írjak?
- Azután írja. Most csak nyújtsa a kezét,

hogy a verset ki tudjam egészíteni.

- Itt van.
Lajos csakugyan megcsókolja a kis kezet. 
Juliska zavartan néz rá.
- Írja hát: Rácsókolom a lelkemet.
- Vagy úgy? Majd elfelejtem, hogy a ver-

set írni is kell.
Lefirkantja a hiányzó sort, azután ragyo-

gó szemmel néz Lajosra, várva a folytatást.
Lajos nekimelegedve, érzéssel mondja:

- Liliomszál! Gyögyvirágszál  !
Ha nekem egy csókot adnál...
- Reménylem, ezt nem komolyan mond-

ja?
- A vers kívánja, Juliska. 
- A vers kívánja? 
- A vers. 
- Igazán kívánja az a vers?
- A legkomolyabban.
- És anélkül nem lehet folytatni?
- Honnan vegyem hozzá az érzést?
- De furcsa ez a verscsinálás, Lajos!
- Azt hiszem, szép vers lesz.
- Igazán? 
- A csók érdekes fordulat benne. Nem

igaz? 
- Még nem tudom.
- Hát... 
Juliskát gyöngéden átölelve a szemébe

néz. Juliska lesüti a szemeit. 
- Jaj, - így rebeg, - nem szabad Lajos.
- Miért ne volna szabad?
- Meglátnak.
- Magunk vagyunk.
- Lát a jó Isten.
- Itt a pusztán, kánikulában?... 
- Mindenütt jelen van.
- Hát akkor minek tanította az embert

csókolni?
- Az igaz, Lajos. -Hát...Pillanatnyi csend.

A szobában minden mozdulatlan. Mátyás
király a padlás felé néz. A vén fali óra az ár-
nyékban ballagdál.

- Az ablakon nem lát be valaki?
- Nem Juliska, csak a leánderek.
Juliska arca odasimul a Lajos arcához.
- Elég, elég, valaki jön!
Felugrik a leány. A papirost magával ra-

gadja.
- Nem jön senki. Maradjon édes Juliska.
A leánynak pipacs-piros arca megfordul

az ajtóban. Ujját az ajkára téve, ragyogó te-
kintettel susogja:

- Holnap folytatjuk... a verset.
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Közeledik a szünidõ, a nyári szabadság ideje. A tanulás és munka után/mellett talán több idõnk jut az olvasásra is . Ha nem akarunk
terjedelmesebb regények olvasásába kezdeni, akkor érdemes kezünkbe venni egy-egy novelláskötetet, hiszen rövid idõ alatt is nagyszerû iro-
dalmi élményhez juthatunk. Talán erre gondolt Gárdonyi Géza is, amikor tizenkét novellát gyûjtött egy kötetbe. Ebbõl választottam ízelítõ-
ként egyet. Remélem, elolvassák a másik tizenegyet is.

Gárdonyi Géza: Tizenkét novella
HOGYAN CSINÁLÓDIK A VERS
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Különleges élményben részesült az,
aki szülõként, meghívott vendégként
vagy akár érdeklõdõként részt vett má-
jus 8-án a  Pettkó-Szandtner Tibor Lo-
vas Szakiskolások ballagásán. Negyven-
öt tanuló öltötte magára a díszes ruhá-
kat, és készültek a bemutatóval egybe-
kötött búcsúzóra.

A végzõs diákokat és megjelenteket
Klacskó Andrea 10. évfolyamos tanuló
üdvözölte, majd a Himnusz elhangzása
után Pelczéder Zoltán igazgató úr ünne-
pi beszéde következett, melyben ki-
emelte a becsületes munkában való
helytállást, a tudást, a tenniakarást, és a
szakma szeretetét.  A vendégek között
foglalt helyet dr. Horváth Klára polgár-
mester asszony a Shagya Közhasznú
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, dr
Sótonyi Péter professzor a Magyar Lo-
vassport Szövetség alelnöke, a kuratóri-
um tagjai, a felügyelõ bizottság tagjai,
több lovasklub vezetõ, ménesvezetõk,
szülõk és tanárok.

A 11. évfolyam  nevében Herk Edit
köszöntötte a búcsúzókat, a 12. évfo-
lyam végzõs tanulók  gondolatait Hor-
váth - Lukics Gabriella fogalmazta meg,
és mondtak köszönetet tanáraiknak,
szakoktatóiknak, és diáktársaiknak.

Ezt követte a végzõs diákok lovas
programja, ahol a 10. és 11. évfolyam
diákjai mûködtek közre, és segítettek a
lovak bemelegítésében.

A tanulókat Rozmán Ferenc szakok-
tató, Szikszainé Bujdosó Zsuzsanna
osztályfõnök és szakoktató, valamint Jó-
nás Melinda osztályfõnök és szakoktató
készítette fel, és tanították be  a mûsor-
számokat.

A  látványos  mûsorban  megtekint-
hettük  :

– Az arab telivéreket  Czinderman Il-
dikó és Csörgõ Renáta, az angol telivért
Kecskés Zsuzsanna, Shagya arab lovat
Sróbl Attila, a magyar sportlovat Ruff
Anita, az anglo-arab lovat Hegedûs

Richard vezették  fel, és mutatták be.
– Ezután Kovács Gábor, Csernai Lil-

la, díjlovas  bemutatója következett.
– Akadály  hajtásban két fogatot lát-

tunk melynek hajtói Jenei Sándor, He-
gedûs Richard lótenyésztõk voltak, se-
gédhajtók Kovács Balázs, Simon Zsolt.

– A nyolcas karusszelt Kvák Anna-
bella, Cséri Zsófia, Simon Angelika,
Kopcsik Barbara, Varga Enikõ, Fazekas
Eszter, Hóka Zsaklin, Krausz Dóra mu-
tatták be.

– A  szinkron  ugratást Horváth
Lukics Gabriella, Szabó Fanni, Ambruzs
Andrea, Bótai Noémi, Török Ildikó, Paár
Judit belovagló tanulók adták elõ.

– A  négyes  karusszelben Czifra Györ-
gyi, Ruff Anita, Horváth Norbert, Stróbl
Attila lótenyésztõk szerepeltek.

– A  ponyva  ugratást Pál Dominika,
Molnár Viktória belovagló tanulók elõ-
adásában láthattuk.

– A mûsorban díjhajtás következett
Kovács Balázs, Arany Tamás hajtók és
Jenei Sándor, Simon Zsolt segédhajtók
közremûködésével.

– Különleges csemegének számított
a 16-oos  karusszel, melyben a sárga  csa-
patot Selmeci Mónika, Szabó Fanni, Tö-
rök Ildikó, Horváth L. Gabriella,
Ambruzs Andrea, Paár Judit, Bótai Noé-
mi, és Szikszainé Bujdosó Zsuzsanna
osztályfõnök alkották.

A szürke    lovak  csapatát Karlecz Bar-
bara, Pál Dominika, Kárai Ramóna,
Fischer Kata, Kallai Regina, Horváth Zi-
ta, Szinger Mónika és Jónás Melinda
osztályfõnök alkották.

A bemutatót a lovasok városi sétája
követte, majd a rendezvényt a
ménesközpontban az ünnepélyes sza-
lagtûzés zárta.

Gratulálunk a gazdag és színvonalas
lovas-programhoz. A tanulóknak, taná-
raiknak sikeres életutat kívánunk.

Bierbauer  Imréné szaktanár

,,,,ÚÚttjjaaiinnkk  sszzáázzffeelléé  vváállnnaakk,,
DDee  sszzíívvüünnkk  eeggyy  ccéélléérrtt  ddoobboogg,,
NNeekkiivváágguunnkk  aa  kküüzzddeellmmeess  mmáánnaakk,,
ÉÉss  ééppíítt  kkaarruunnkk  eeggyy  sszzeebbbb  hhoollnnaappoott......’’’’

(Arany  János)

Búcsú  a  Lovas  Szakiskolától
Lovasballagás a tradíciók jegyében
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Országos szintû eredmények:
A Logo Országos Számítástechnikai

Tanulmányi Verseny
6. hely Szász Márton 
Szász Márton 7 osztályos tanuló, miu-

tán a számítástechnika verseny megyei
fordulóját megnyerte, az országos fordu-
lóba jutott, és ott ismét bizonyított, na-
gyon szoros versenyben szerezte meg ezt
a szép helyezést. 

Gárdonyi Géza
Általános Iskola

és Óvoda Országos
Logikaversenye

Iskolánkból Kráz Barnabás 5. osztá-
lyos tanuló jutott be a logika verseny or-
szágos döntõjébe, ahol a középmezõny-
ben végzett.

Helyi szintû eredmények:

Alapmûveleti
Matematikaverseny

Ebben a tanévben iskolánk tanulói vá-
logathattak a különbözõ típusú matema-
tika versenyek között. A Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen a logikus gondol-
kodást, a Bolyai János Csapatversenyen
a tanulók közötti együttmûködést helyez-
tük elõtérbe, míg az idén elõször meg-
rendezett Alapmûveleti Matematikaver-
senyen inkább a tananyag alapján elsajá-
tított tudásra voltunk kíváncsiak. A min-

dennapi életben használt alapmûveletek-
re épültek a feladatok, így minden tanuló
részt vehetett a küzdelemben. A verseny
célja volt a tanulók számolási és becslési
képességének mérése és a tanulók tudá-
sának összevetése. 

Eredmények:
5. évfolyam: 1. Bakulár Márk, 2.

Suhayda Viola, 3. Patkó Eszter
6. évfolyam: 1. Mednyánszky Richárd,

2. Bellon György, 3. Bellon Anna
7. évfolyam:, 1. Pillér Bíborka, 2. Patkó

Noémi, 3. Kovács Mónika
8.évfolyam: 1. Popovics György, 2.

Molnár Kitti, 3. Mészáros Nóra
Kassai Éva

Kálti Márk
Történelemverseny
Május 24-én rendezték meg Budapes-

ten  a verseny országos döntõjét. Két for-
duló után lehetett  bejutni a döntõbe. Is-
kolánkból két tanuló, Nagy Nikolett 7. c
és Pertl Gergõ 8. a osztályos tanuló mér-
hette össze tudását az ország különbözõ
településeirõl érkezett diákokkal. Ebben
az évben a 7. és 8. évfolyamosok tesztso-
ra nehéznek bizonyult, hiszen a több
mint száz hetedikes, illetve a nyolcvannál
is több nyolcadikos közül senkinek sem
sikerült maximális pontot elérni.. Diákja-
ink derekasan helyt álltak, Nagy Nikolett
a tizedik, Pertl Gergõ a tizenegyedik he-
lyet szerezte meg.

Veresné Szkocsek Mária
felkészítõ tanár
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Tavaszi  tanulmányi
versenyek  a  kicsiknél

Iskolánkban már hagyomány, hogy
ilyenkor a tanév vége felé a jó tanulók
között versenyt hirdetünk. A legjobbak
a következõk lettek:

HELYESÍRÁS
1. osztály I. Vida Tamás

II. Bagó Dániel
III. Török Attila

2. osztály I. Mátyás Kata
II. Osgyán Anna
III. Király Viktória

3. osztály I. Szabó Netti
II. Soós Gábor

Balázs Márk
III. Bognár Lilla

4. osztály I. Csatlós Natália
II. Pillér Attila
III. Bagó Zsófia

MATEMATIKA
1. osztály I. Faragó István

II. Török Attila
III. Vida Tamás

2. osztály I. Mátyás Kata
II. Béres Máté
III: Király Viktória

3 . osztály I. Rózsahegyi Franciska
II. Szabó Netti

Kelemen Kitti
III: Balázs Márk

4. osztály I. Szabó Attila
Gonda Gergõ

II. Pillér Attila
Csatlós Natália
Molnár Patrik

III. Fekete Réka
Mózer Viktor

OLVASÁSI
1. osztály I. Szõke Hanna

II. Vida Tamás 
III. Faragó István

2. osztály I. Várközi Fanni
II. Mátyás Kata 
III. Lincz Brigitta

3. osztály I. Dezsényi Gábor
II.Kéri Virág
III:Németh Kitti

4. osztály I. Molnár Patrik
II. Rádoki Luca
III. Csatlós Natália

A helyezetteknek gratulálunk, aki nem
nyert annak pontosabb munkát, na-
gyobb kitartást kívánunk.

(alsós munkaközösség)

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket,
hogy a Bábolnai Általános Iskola

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉT
2009. június 12-én (pénteken)

17 órakor,

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT
2009. június 16-án (kedden)

17 órakor
tartja az iskola sportpályáján.

(Rossz idõ esetén a Sportcsarnokban
tartjuk mindkét rendezvényt.)

Szeretettel várjuk a szülõket,
hozzátartozókat és minden kedves

vendéget!

Szász Márton a Logo Országos
Számítástechnkikai Tanulmányi Verseny 6.

helyezettje
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A tanév végéhez közeledve véget értek a tanulmányi versenyek.
A tanév során az iskolai fordulókon, területi és megyei döntõkön
továbbjutva több országos versenyre is bejutottak tanulóink. Büsz-
kék vagyunk tanulóink elért eredményeikre, felkészítõ tanáraik
eredményes munkájára. 

Május 28-án az általános iskolában eredményhirdetést tartot-
tunk, ahol az iskola közössége elõtt beszámoltunk az eredmények-
rõl, és jutalmaztuk tanulóinkat.

Három versenyünkrõl már korábban is beszámoltunk, de ered-
ményt csak most hirdettünk.  

A „Madarak és fák napja” Területi Versenyen Nagy Nikolett, Pil-
lér Bíborka és Kovács Mónika 7. osztályos tanulók csapatversenyben
5. helyezést értek el. 

A Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatver-
seny megyei fordulóján csapatunk 2. helyezést ért el.  Csapattagok:
Kovács Dorottya,  Mészáros Nóra és Sztaracsek Boglárka 8.a osztályos
tanulók.

A Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny megyei döntõjén a
következõ eredmények születtek: 

Pertl Gergõ 8.a, 3. helyezés; Mészáros Nóra 8.a, 6. helyezés; Csatlós
Natália 4.a, 7. helyezés; Kovács Dorottya 8.a, 7. helyezés

A Kistérségi és Nemzetközi Amatõr Képzõmûvészeti- és Fotó-
versenyen Szabó Eliot 1. helyezést, Böröcz Elizabeth 2. helyezést és
Németh Levente 3. helyezést ért el.

A baji Szent István Általános Iskola által rendezett rajzverse-
nyen Takács Eszter 2. helyezést ért el.

A költészet napjához kapcsolódva az iskolai szavalóversenyen
szépen szerepeltek diákjaink.

5. 6. osztály: Patkó Eszter, Szabó Bence, Kráz Barnabás
7. 8. osztály: Mészáros Nóra, Patkó Noémi, Kovács Mónika 
Alapmûveleti Matematika Verseny megrendezésére került sor

május 19-én, ahol az alábbi eredmények születtek:
5. évfolyam: Bakulár Márk 1. helyezés,

Suhayda Viola 2. helyezés,
Patkó Eszter 3. helyezés.

6. évfolyam: Mednyánszky Richárd 1. helyezés,
Bellon György 2. helyezés,
Bellon Anna 3. helyezés.

7. évfolyam: Pillér Bíborka 1. helyezés,
Patkó Noémi 2. helyezés,
Kovács Mónika 3. helyezés.

8. évfolyam: Popovics György 1. helyezés,
Molnár Kitti 2. helyezés,
Mészáros Nóra 3. helyezés.

A gyõri Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ Általános Iskola és
Óvoda által szervezett logika levelezõs verseny országos döntõjén
Kráz Barnabás 5.a osztályos tanuló 38. helyezést ért el az 5-6. osztá-
lyosok korcsoportjában.

A Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny orszá-
gos döntõjén  Szász Márton 7.a  osztályos tanuló 6. helyezést ért el.

A Kálti Márk Országos Történelem Verseny országos döntõjén
Nagy Nikolett 7.c osztályos tanuló 10. helyezést, Pertl Gergõ 8.a osztá-
lyos tanuló 11. helyezést ért el.

Gratulálunk tanítványainknak és felkészítõ tanáraiknak az elért
eredményekhez, további sok sikert és jó versenyzést kívánunk a kö-
vetkezõ tanévben is! 

Peresztegi Gáborné
igazgató

PPáállyyaavváállaasszzttááss,,  22000099..
Május elején lezárult a felvételi eljárás, már csak a sikeres

év végi bizonyítvány megszerzése szükséges, és az új intéz-
ménybe történõ beiratkozás maradt hátra.. Örömmel szá-
molhatunk be róla, hogy iskolánk valamennyi nyolcadikos
diákja felvételt nyert az általa választott középiskola vala-
melyikébe.

Külön öröm, hogy tanulóink 70%-a az elsõ helyen megje-
lölt intézményben folytathatja tanulmányait. Ez azt bizonyít-
ja, hogy a sok-sok tájékoztató után jó volt az iskolaválasztás,
diákjaink a képességeiknek megfelelõ középiskolákat jelöl-
ték meg., illetve, hogy jó alapokkal, felkészülten „vágtak ne-
ki” a felvételinek.

Nagyon szép eredmények születtek az írásbeli felvételi
vizsgák után. E feladatsorok nem csak a tantárgyi tudást, ha-
nem logikus gondolkodást, különbözõ képességek, készsé-
gek, jártasságok meglétét is mérik. Az eredmények tükrében
elmondhatjuk, hogy a Bábolnai Általános Iskola jól felkészí-
ti a diákokat. A visszajelzésekbõl az is kitûnik, hogy tanuló-
ink megállják helyüket a középiskolában, eredményeiket, ha
megmarad a szorgalmuk, megtartják.

A 35 fõ továbbtanulónkból 7 fõ gimnáziumban, 14 fõ
szakközépiskolában, 14 fõ pedig szakiskolában folytatja ta-
nulmányait.

Sok sikert, jó eredményeket kívánunk tanulóinknak vá-
lasztott iskolájukban is.

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

Hétfõ: 7 30-11 00-ig és 13 00-17 00-ig 
Kedd: szünnap 
Szerda: 08 00-11 00-ig és 12 00–15-ig
Csütörtök: 7 30-11 00-ig
Péntek: 7 30-11 00-ig 
A polgármester fogadóórája:
Csütörtök 8 00-12 00-ig 
Házipénztári kifizetések:
Hétfõ: 8 00 – 15 00-ig
Szerda: 8 00 – 14 00-ig
Átutalások: minden héten pénteken
Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfõ: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Kedd: ZÁRVA (telefonos bejelentkezés)
Szerda: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-12.00

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2009. 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.

Tanulmányi  versenyek
eredményei  az  általános  iskolában



2009. május 29-én tartottuk az ál-
talános iskolai gyereknapot. Az esõ
délelõtt szerencsére elkerült bennün-
ket, így tarthattuk magunkat az ere-
deti programunkhoz. A reggeli meg-
nyitó után Prekler Evelin és Horváth
Cintia 8. osztályos tanulók zenés be-
melegítõ tornára buzdították a diáko-
kat az iskola udvarán, több-kevesebb
sikerrel. 9 órától a sportcsarnokban a
baji teremkerékpárosok tartottak ne-
künk színvonalas bemutatót, kicsik-
nagyok ámulva nézték az akrobatikus
elemekkel átszõtt mûsort. Ezt követõ-
en elindultak az osztályok az ügyessé-
güket és a tudásukat próbára tevõ
akadályversenyre. 6 állomáson kellett
végrehajtaniuk különféle feladatokat,
úgymint ügyességi sorversenyt, kari-
kára dobást, lajhármászást, „mocsár-
járást”, könnyûzenei dalok felismeré-
sét és végül gránátdobást. Ez utóbbit a
focipályán, itt folytatódott a gyereknap
az osztályok közötti focimeccsekkel
Kiss Lajosné és Bierbauer Imre veze-
tésével. Itt vehették birtokba a gyere-
kek az erre a napra rendelt 2 trambu-
lint is, melyeket örömmel próbáltak
ki. Az akadályversenyen az 5-6. osztá-
lyosok közül az 1. helyezést a 6. b, a
2. helyezést az 5. b érte el. A 7-8. osz-
tályosoknál 1. helyen a 8. b, 2. helyen
a 7. c végzett. Rajtuk kívül a többi
résztvevõ osztály is apró jutalomban
részesült. A legjobb focisták címet a 6.
a és a 8. a csapattagjai nyerték el. Az
eredményhirdetés után mindenki far-
kaséhesen indult az ebédlõbe, ahol
jóízûen fogyasztottuk el a paprikás
krumplit és a meglepetés jégkrémet.
Majd következett a gyereknap csúcs-
pontja, a hetek óta várva várt karaoké,
melynek helyszíne a szabadidõköz-
pont volt. Az aula megtelt az izgatott
jelentkezõkkel és a kíváncsi közön-
séggel. Az elsõ bátor énekesek (Takács
Eszter és Kiss Fruzsina) után már
sorban álltak a szerepelni vágyó diá-
kok. Estig is szívesen énekeltek volna,
nagyon jó volt a hangulat, de 3 óra
után sor került az utolsó dalra, majd
az eredményhirdetésre. A legjobb 8
„karaokés” praktikus CD-tartót ka-
pott ajándékba. Úgy gondolom, mind
a tanulók, mind a pedagógusok na-
gyon jól érezték magukat e napon,
mindenki élményekkel gazdagodva
mehetett haza. Akiknek a támogatást
köszönjük: Aliter-P. Kft., BARAMA Kft.,
ESCA Kft., IKR. ZRT. 

KKoovvááccss  JJuuddiitt
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GGyyeerrmmeekknnaapp  aa
ffeellssõõ  ttaaggoozzaattoonn
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Sokat gondolkodtunk, mi-
vel is tehetnénk emlékeze-
tessé, mássá ezt a napot a ki-
csiknek. Egyik lehetõség a
feladathelyszínek változtatá-
sa volt. A reggeli tornát a ré-
gi épület elõtt vezényelte le
Prekler Orsolya tanító néni.
Így jó hangulatban vághat-
tunk neki a napnak. Követ-
kezõ helyszínünk a Csarnok
volt. Tatabányáról jött hoz-
zánk egy kerékpáros akroba-
ta csoport. Fél órán keresz-
tül néztük a merészebbnél
merészebb gyakorlatokat. A
kicsiknek sokszor a szájuk is
tátva maradt a csodálkozás-
tól. Amikor kigyönyörköd-
ték magukat, várt rájuk a
Játszóház illetve a Meseerdõ
a napközis udvaron és az ét-
teremben. Két csoportban
folytatódott a játék. Az elsõ-
söknek és másodikosoknak
kellett elõször átkelni a pók
hálóján, majd felmászni az
Üveghegyre. Innen a békaki-
rály koronájának összeraká-
sa után jöhettek le. A na-
gyobbak ezalatt három hely-
színen hajtogattak. Majd
csere következett. Remélem
a játékokkal is sikerült el-
kápráztatni a gyerekeket. A
meglepetés trambulint min-
denki kipróbálhatta. A nap
fénypontja a közös ebéd volt
a napközi konyháján. Aján-
dék nélkül nem gyereknap a
gyereknap, mi is ajándékoz-
tunk. Mindenki kapott egy
zsákbamacskát és jégkrémet.

(alsós munkaközösség)

GGyyeerrmmeekknnaappuunnkk
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

JÚNIUS 14. – Vasárnap   11 óra – Tanévzáró istentisztelet
JÚNIUS 21. – Vasárnap   11 óra
JÚNIUS 28. – Vasárnap   11 óra
JÚLIUS 05. – Vasárnap   11 óra
JÚLIUS 12. – Vasárnap   11 óra
JÚLIUS 19. – Vasárnap   11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;

http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; www.refor-
matus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;

http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
rendje

JÚNIUS 21.  vasárnap 15 óra

Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252

Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu;

www.evangelikus.lap.hu; http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
JÚNIUS HÓNAPBAN

07-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Szentháromság
vasárnapja

14-én vasárnap 11.15 órakor szentmise - Úrnapja
21-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 12. vasárnap
28-án vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 13. vasárnap

JÚLIUS
05-én vasárnap 10.15 órakor szentmise - Évközi 14. vasárnap

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

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

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

HITELÜGYINTÉZÉS
Akár elõzetes költségek nélkül!

ADÓSSÁGRENDEZÉS!

INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS!
IDÕPONTEGYEZTETÉS:

06-209-513-036, 06-209-259-171

Egy jó hitellel milliókat nyerhet!

Végrehajtás, APEH-tartozás rendezése!

FIGYELEM!
Felhívjuk a könyvtárlátogatók figyelmét,

hogy könyvtárunk 

2009. június 30 – augusztus 19-éig
nyári szabadság miatt

zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Könyvtárvezetés

FIGYELEM!
2009. június 23-án, kedden, 16 órától

ingyenes pszichológiai tanácsadást 
tart Horváth Tímea pszichológus a Bábolnai
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál

(Ady u. 17.).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FIGYELEM!
2009. június 23-án, kedden

15 órától 

DÍJTALAN
JOGI TANÁCSADÁS LESZ

A BÁBOLNAI Alapszolgáltatási Központban
(ADY U. 17.).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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2009. május 12 – 24-ig a „Ré-
gi idõk tárgyai és eszközei” cí-
mû kiállításnak adott otthont a
Tiszti kaszinó 4-es terme. Az
óvoda meseszakkörösei Baráth
Gáborné, Kati néni segítségével
gyûjtötték össze a sok – sok ré-
giséget. „Õsszel jeleztem a szü-
lõknek, hogy ha régiséget lát-
nak a családban, vagy szomszé-
doknál, ne felejtsék el, hogy ta-
vasszal készülünk egy régiség
kiállításra.” – mesélte Kati néni

– „Nagyon lelkesek voltak a
szülõk és gyerekek egyaránt.
Így folyamatosan érkeztek
újabb és újabb tárgyak.” Elõ-
ször az óvoda egyik szobájában
nézhették meg az érdeklõdõk a
gyûjteményt, de mivel szerették
volna szélesebb körben is meg-
mutatni, így a kiállítás, kissé ki-
bõvítve átkerült a fent említett
helyszínre, ahol bárki megnéz-
hette. A vendégkönyv alapján
elmondhatjuk, hogy sokan lát-

ták és értékelték a tárlatot, hi-
szen ahogy polgármester asszo-
nyunk is elmondta a kiállítás
megnyitóján: „Minden telepü-
lés életében fontos dolog a tör-
ténetiség, a történelem. Na-
gyon fontos, hogy kötõdni tud-
junk a múltunkhoz, fõként,
hogy ismerjük azt.” Az elõbbie-
ken felbuzdulván, szeretnénk
tovább vinni a kezdeményezést,
s a tervek szerint egy állandó
helytörténeti kiállítás létreho-

zását tervezzük. Szeretnénk
megköszönni a Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok Kft-nek a
helyszín biztosítását, az Ano-
nim Drámacsoportnak, hogy a
megnyitó ünnepséget színesí-
tették mûsorukkal, a szülõknek
és gyerekeknek, hogy össze-
gyûjtötték a sok – sok tárgyat,
és végül, de nem utolsó sorban
Kati néninek az ötletet és an-
nak kivitelezését.

T. S. 

Tavaszi hangverseny
az óvodában

Május 22-én – a nevelési évben – másodszor adott hangversenyt
óvodásainknak a La Scaletta, gyõri zenetanárokból álló együttes. 

Ezúttal a témához illõ környezetben – udvari színpadunkon –
csendült fel a zene és vártuk nagy érdeklõdéssel a mûvészeket. 

Repertoárjukban a tavaszt idézõ megzenésített versek, énekek
és virágdalok szerepeltek. Énekesük, Kovács Kata csodálatos
hangjával és megjelenésében is e szép évszakot hozta el nekünk. A
gyerekek örömmel fedezték fel a számukra is ismert dallamokat és
énekelték együtt az elõadóval, miközben maguk is virággá változ-
va forogtak, táncoltak a színpadon. 

Ezúttal is sor került a szokásos hangszerismertetõre, a furulyá-
nak kétféle változatával, valamint a hegedûvel és csellóval ismer-
kedtek a gyerekek. A La Scaletta együttes a tõle megszokott szín-
vonalon kellemes délelõttöt szerzett óvodásainknak. 

Nagy Lászlóné
címzetes óvodavezetõ

„Régi idõk tárgyai és eszközei”
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Óvodánk Méhecskés cso-
portjával májusban kétszer is
kirándultunk. Mind a két kirán-
dulást a közelbe szerveztük,
mégis nagy élményt jelentett a
gyerekeknek.

Az elsõ kirándulásra Bernáth
Ádámék hívtak meg bennünket
május elején Tárkányra . Itt a
gyerekek megismerkedhettek
különféle mezõgazdasági gé-
pekkel: New Holland, Manitu,
stb. Az ott dolgozók segítségé-
vel a gyerekek felmászhattak
mindegyik gépre, megnézhették
a mûszerfalukat. Bernáth István
elmondta, melyik gépet mire
használják. Örömmel ültek fel a
kormány mögé, és “vezethet-
ték” a traktoros fûnyírót. A lá-
nyok ugyanolyan élvezettel is-
merkedtek a gépekkel, mint a
fiúk. A nagy játék közben
Ádám anyukája teával, süte-
ménnyel kínált bennünket. Pi-
henésképpen rajzversenyt ren-
deztünk a hatalmas betonos ré-
szen. Jobbnál jobb rajzok ké-
szültek, és természetesen min-
denki gyõztesként fejezte be a
munkáját.

Miután mindent kipróbál-
tunk, felfedeztünk, rövid sétára
indultunk egy közelben lévõ

családi házhoz. Nála találkoz-
hattunk a baromfiudvar lakói-
val: malacokkal, tyúkokkal, ka-
kasokkal, kacsákkal. Megnéz-
tük a gondozott konyhakertet,
ahol a gyerekek több zöldségfé-
lét is felismertek. Megköszön-
tük a vendéglátást, majd vissza-
mentünk a nagy magtárba, ahol
szabadon futkározhattak a bú-
zakupac mellett. Elköszöntünk
a vendéglátóinktól, és fáradtan,
de sok élménnyel gazdagodva
indultunk vissza az óvodába.

Május 28-án Kisbábolnára
voltunk hivatalosak Balog
Nórikáékhoz. Ide mikrocsopor-

tosan mentünk két csoportban,
mert meglepetésként lovas ko-
csival tettük meg az odafelé ve-
zetõ utat. A gyerekek nagy
örömmel ültek fel a kocsira.
Szabó Laci bácsi biztos kézzel
irányította a lovakat, Balog
Ádám pedig vigyázott ránk a
kocsi hátulján, és segítette a
közlekedést. A gyerekek olyan
vidámak voltak, hogy szinte vé-
gig énekeltek az úton, miköz-
ben néztük a nagy repcefölde-
ket, búzatáblát, a szép termé-
szetet.

Kisbábolnán Nórika anyuká-
ja várt bennünket. Megmuta-

tott nekünk nagyon sok min-
dent. Láthattunk gyönyörû lo-
vakat a karámokban, az istálló-
ban. Megnéztük a lószerszámo-
kat, melyekrõl Anita néni elma-
gyarázta mit mire használnak.
Láttuk a tágas lovardát, ahol lo-
vagolhatnak az érdeklõdõk, a
versenyzõk. Érdekes volt a lo-
vak futtatója, ahol gép segítsé-
gével edzik a lovakat. Sétánk
alatt végig barátságos kutyusok
kísértek bennünket. Az istállók
mellet megnéztük a tyúkólat is,
benne sok tyúkkal, és egy nagy
kakassal. Nemrég készítettek az

udvarba egy kemencét, melyet
gyakran használnak is. Nagyon
sok érdekes dolgot láttunk, kel-
lemesen elfáradtunk. Megkö-
szöntük a vendéglátást, majd a
Lovas iskola kisbuszával indul-
tunk vissza az oviba. A tárkányi
kirándulásra is részben ezzel a
kisbusszal mentünk, köszönjük
a Lovas iskolának.

Sok felejthetetlen élményben
volt részünk ezen a két kirándu-
láson. Köszönjük mindazoknak,
akik a szervezésben, a lebonyo-
lításbon sokat segítettek.

Baráth Gáborné
óvónõ

Kirándulások a tanév végén

TISZTELT  SZÜLÕK!
Június  15  –  július  31-iig  a  kisóvoda  épületében

üzemelünk.
A  csoportok  beosztása:
Katicás csoportban - kisóvodai csoportok
Pillangós csoportban - Zöld, Kék és Méhecskés csoport

Augusztus  3  -  augusztus  19-iig  az  intézmény  zárva  tart.
Nyitás:  Augusztus  24-één!

Ekkor  már  minden  csoport  a  saját  helyén  üzemel
Mindannyiuknak kellemes nyarat kívánok

az óvoda dolgozói nevében:

Somogyiné  Szabados  Marianna intézményvezetõ
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Mióta a sportcsarnok meg-
épült Bábolnán, rendszeresen
ad helyet sportrendezvényeken
kívül kulturális, mûvészeti ren-
dezvényeknek, sõt, báloknak is.
A bálok sorához egy évvel ez-
elõtt csatlakozott a sportbál,
mely Szilágyi Ágnes ötlete nyo-
mán tavaly nagy sikert aratott.
Elérte célját, miszerint bevéte-
lébõl a Bábolnai Sportegyesület
szakosztályainak anyagi nehéz-
ségein segítsen.

A tavalyi sikeren felbuzdulva
idén május 16-ára hívta mulatni
a bál szervezõje azokat a spor-
tolókat, illetve sportszeretõ bá-
bolnaiakat, akik segíteni szeret-
nének településünk sportéle-
tén. Késõi órán kezdõdött a
rendezvény. Mivel a BSE labda-
rúgói Táton játszották bajnoki
mérkõzésüket, melyet kimon-
dottan a sportbál miatt kértek
vasárnap helyett szombat dél-
utánra, õk késõbb érkeztek. De
volt mit ünnepelni, a 4 : 0-s ide-

genbeli gyõzelem meghozta
minden focista jókedvét. 

A hangulatot kisbéri ma-
zsorett csoport látványos bemu-
tatója alapozta meg, majd kez-
dõdhetett az igazi mulatság. A
talpalávalót Kapitány Péter
szolgáltatta, az italok, sütemé-
nyek, ropogtatni valók pedig –
batyus bál lévén – elsõsorban a
„háztájiból” érkeztek. Annak

ellenére, hogy a vártnál keve-
sebben jöttek el a bálba, a ven-
dégek hangulata, jókedve fan-
tasztikus volt. A zene és tánc
mellett a tombolasorsolás is a
remek báli hangulat részévé
vált, melynek hajnali 4 óra táj-
ban már a napfelkelte vetett vé-
get.

A sportbál tiszta bevétele ez
évben valamivel több mint száz-

ezer forint lett, mely bizonyára
jó helyre kerül, gyorsan megta-
lálják a felhasználás módját.

A Búcsúi Batyus és Sportbál
támogatói voltak:

Bábolna Város Önkormány-
zata, Árvarázs bolt, Manna
Diszkont, Sáhóné Horváth
Márta, dr. Horváth Klára,
Csicsatka Judit, Hantos Péter,
Lovasbolt Bábolna, Irodacent-
rum Bábolna, Zsidi Sándor,
Bierbauer Imre, Skuba István,
Horváth Zsolt, Kiss András,
Misztótfalusi Nyomdaipari Kft.,
Farkas Helga, Peresztegi
Gáborné, Tanos Lászlóné,
Tóthné Piszton Katalin, dr.
Novadovszky Nóra, Csillag Jó-
zsef, IKR Zrt., Jin Qiu Kft. Bá-
bolna, közhasznú munkások,
Csönönyei-Pábli Bt., Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft., Szil-
ágyi Ágnes, Tempolux Kft.
(Ódor Vince), Nagy László
(utánpótlás edzõ). 

A 2009. évi Junior Távlovas
Világbajnokság tesztversenyére
a “VI. Bábolna-Budapest
Derbyre” rekord számú neve-
zés érkezett. 11 nemzet 146 lo-
va és lovasa állt starthoz a 2009.
május 1-jétõl május 3-ig tartó
megmérettetésen. A Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a
Magyar Lovas Szövetség Távlo-
vas Szakágának szervezésében
elrajtoló versenyzõk 20-160 km-

es, több települést is érintõ út-
vonalon mérték össze tudásu-
kat.

A verseny házigazdája a Bá-
bolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft, melynek alapvetõ célja a
tradíciók, a nemzetközi kultu-
rális örökség részét képezõ
kastélyegyüttes, a ménesudvar
és a lóállomány megõrzése, az
1789-es alapításkor felhalmo-
zott eszmei örökség továbbvite-
le.

A Közép-Európa Kupa tör-
ténete, melyet Bábolnán írnak,
2004-re vezethetõ vissza. Ma-
gyarország Európai Unióhoz
csatlakozásakor nyolc ország
összefogásával megalakult a
Közép-Európai Távlovas Kupa,
ennek a versenysorozatnak elsõ
állomása Bábolna volt.

A Szervezõ Bizottság, és az
elõkészületi munkákban aktív
részt vállaló személyek munká-
ja, lobbi tevékenysége, és a
szponzori háttér a színvonalas
rendezés eredményezte a
Nemzetközi Lovas Szervezetek

(FEI) döntését, amikor a 2009.
évi Junior Távlovas Világbaj-
nokság rendezési jogát Bábol-
nának adományozta. Ez óriási
lehetõség, de egyben nagy teher
is a napjainkra jellemzõ gazda-
sági helyzetben. 

A májusi tesztverseny az
utolsó lépcsõ volt a Junior Táv-
lovas Világbajnoksághoz vezetõ
rögös úton, melyet a távlovas
sportnak elkötelezett szemé-

lyeknek, versenyzõknek, támo-
gatóknak, lótulajdonosoknak
együttesen kellett megtenni,
hogy a csoda bekövetkezhessen.
Ennek gyümölcseként Ma-
gyarország, Bábolna elsõ alka-
lommal lehet Távlovas Világ-
bajnokság házigazdája. Az idõ-
pont is ismertté és hivatalossá
vált. Tehát Junior Távlovas Vi-
lágbajnokság Bábolna, 2009.
szeptember 5-6.

BÚCSÚI  BATYUS  SPORTBÁL -  a  vártnál  kevesebb  résztvevõ,  jó  bevétel  remek  hangulat

Szeptemberben Junior Távlovas VB Bábolnán
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Hihetetlen lelkesedéssel és elánnal
vetették be magukat megyei elsõ osztá-
lyú labdarúgóink a bajnokság hajrájá-
ba. Az edzõváltás óta mintha elsõsor-
ban mentálisan és szellemiségében vál-
tozott volna meg az együttes, a fiúkban
felerõsödött a csapatszellem. Mindenki
küzd mindenkiért, és még csatárjaink is
magukra találtak. Ha nem is vívtak gól-
záporos meccseket, megmutatták lab-
darúgóink, milyen is a gólöröm. Mér-
kõzésenként többször is. 

A BSE focistái öt mérkõzésbõl hár-
mat megnyertek, és két döntetlent ér-
tek el. Még az sem kicsinyíti érdemei-
ket, hogy két gyõzelem a tabellán hát-
rébb található csapatok ellen született.
Viszont idegenben sikerült legyõzni a
Vértesi Erõmû csapatát. Játékosaink
ismét elhitték, hogy tudnak gólt lõni.
Szedlacsek Sándor kétszer is megrez-
gette az ellenfél hálóját. Vértesi Erõ-
mû - Bábolna SE 1 : 2 (ifi 6 : 3).

Aztán hazai pályán az élmezõnyhöz
tartozó Bajót ellen gyõzelemmel felérõ
döntetlent harcoltak ki legényeink. Az
ellenfél bajnoki reményekkel vágott a
küzdelmekbe, jelenleg a tabella harma-
dik helyén állnak. A mérkõzés három-
negyed részében úgy is tûnt, hogy
könnyedén gyõznek Bábolnán, mivel 3
: 0 arányban vezettek. De az utolsó ti-
zenöt percben visszájára fordult min-
den. Ifjabb Ollé István három góljával
– aki hosszú idõ után elõször lépett pá-
lyára bábolnai színekben – padlóra
küldtük ellenfelünket. A bajóti szurko-
lók közül sokan döbbenten álltak a tör-
téntek elõtt, és azt mondták, ha még
két perccel tovább tart a meccs, kikap-
nak. Bábolna SE – Bajót 3 : 3.

A következõ fordulóban a sereghaj-
tó Piliscsév otthonába látogatott együt-
tesünk. Elcsépelt kifejezéssel élve kö-
telezõ gyõzelem volt ez, de ne értékel-
jük alul. Míg korábban hosszú idõn ke-
resztül csatáraink gólképtelenségére
panaszkodtunk, most két Ollé és egy
Szedlacsek Sanyi gólnak örülhettek
azok, akik elkísérték a legénységet.
Fontos gyõzelem volt. Piliscsév – Bá-
bolna SE 0 : 3 (ifi 6 : 0).

Még egy idegenbeli mérkõzés követ-
kezett, mégpedig Táton. Szintén hátsó
fertály, az utolsó elõtti csapatról van
szó, akiket nagyobb gólkülönbséggel si-
került megverni már-már búcsúi, sport-
báli hangulatban. Lanzendorfen József
ezúttal is megmutatta igazi csatár eré-
nyeit, kétszer is betalált az ellenfél há-
lójába. Ezen kívül Ollé István és
Szedlacsek Sándor is szerzett egy-egy
gólt, mely ismét fontos gyõzelemhez
vezette együttesünket. Tát SE – Bábol-
na SE 0 : 4 (ifi 1 : 3)

Következõ fordulóban keményebb
ellenfél látogatott Bábolnára. A Kecs-
kéd gárdája a tizedik helyrõl és majd-
nem tíz pontos elõnnyel érkezett hoz-
zánk. No de õket is sikerült meglepni.
Kissé álmos, kevésbé látványos focit
láthatott a közönség, de ezúttal egy ha-
zai szurkoló számára sem volt fontos a
szép játék. Mindenki azért szurkolt,
hogy megint fontos gyõzelmet arasson
csapatunk. Ismét Ollé István volt ered-
ményes – kétszer is. Bábolna SE –
Kecskéd 2 : 0 (ifi 2 : 2).

Május havi utolsó mérkõzését
Nyeregesújfalun játszották focistáink.

A jelenlévõk elmondása alapján ne-
künk állt a találkozó. Vezettünk két
góllal is, mikor kapusunk, Herczig Jó-
zsef komoly sérülést szenvedett: az el-
lenfél csatárával történt ütközés követ-
keztében le kellett cserélni a hálóõrt,
aki komoly mellkasi fájdalmakra pa-
naszkodott, és a kórházban mellkasi
bevérzést állapítottak meg nála. Persze
az idegenben szerzett egy pont is sokat
számít, de nem úgy, hogy a meccs képe
alapján a mi csapatunk gyõzhetett vol-
na. No de láttunk már ilyet. Zoltek SE
– Bábolna SE 4 : 4 (ifi 1 : 0).

Az Ollé István edzõvel folytatott be-
szélgetés során kiderült, hogy a csodá-
latosnak látszó sikersorozat mögött
semmi csoda, semmi titok nincs, sõt,
még „receptet” sem tud adni a mester.
Még csak különleges szakmai, edzõi
praktikákról sem szólt, viszont egy va-
lamit fontosnak tart: ezen a szinten en-
gedni kell a fiúkat úgy focizni, ahogy,
és amilyen poszton õk tudnak játszani.
Taktikai tanácsokkal, lelkesítõ szavak-
kal, emberközeli mentalitással elérhetõ
az a csapategység, amely az eredmé-
nyeket hozza. És úgy tûnik, ez bevált.

LABDARÚGÁS - a sikerek folytatódnak

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Zsámbék 21 2 4 71-24 65
2. Tokod 19 2 6 62-25 59
3. Tardos 18 4 5 64-30 58
4. Bajót* 16 4 7 49-28 48
5. Komárom 12 9 6 51-31 45
6. Naszály 12 7 8 35-33 43
7. Kecskéd 11 5 11 54-44 38
8. Esztergom 11 5 11 46-36 38
9. Ete 11 5 11 48-41 38

10. Lábatlan 10 7 10 34-37 37
11. Oroszlány 11 3 13 58-65 36
12. Vértesi Erõmû 10 3 14 36-51 33
13. Bábolna 8 6 13 43-55 30
14. Zoltek 6 5 16 33-67 23
15. Tát 2 3 22 34-85 9
15. Piliscsév 1 4 22 27-93 7
* 4 pont levonva
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Az alapszakaszt követõen a ráját-
szással folytatódtak a megyei elsõ osz-
tályú nõi kézilabda bajnokság küzdel-
mei. A BSE kézilabdásai az alapsza-
kasz ötödik helye után az „alsóházban”
játszhattak a legjobb helyezésért. A Baj
együttesének visszalépésével az Ács és
a Lábatlan társaságában mérkõzhet-
tek. A cél, melyet kitûztek maguk elé,
egyértelmû volt: vereség nélkül az ötö-
dik hely megszerzése.

Hazai pályán kezdtek lányaink má-
jus 3-án az Ács együttese ellen. A két
kulcsjátékosát is nélkülözni kényszerü-
lõ BSE – Szántó Zita sérülés miatt nem
játszott, Kiss Erzsébet pedig más elfog-
laltság miatt maradt távol - kissé gör-
csösen kezdett, melynek következté-
ben nehézkesen folytak támadásaink.
Ettõl az ellenfél erõre kapott, de sze-
rencsére a második félidõben megtalál-
tuk a néha durván játszó ácsiak ellen a
megfelelõ módszert. A gyõzelem egy
pillanatra sem volt kétséges, bár a játék

képén némi „alsóházi keserûség” tük-
rözõdött. Bábolna – Ács 23 : 19.

Ezt követõen Lábatlanra, aszfalto-
zott burkolatú pályára látogattak kézi-
labdázóink. Szabó Ferenc edzõ a körül-
mények tekintetében elégedett lett vol-
na sovány egy gólos gyõzelemmel is. A
lányok akaraterejének és nem utolsó
sorban tudásának köszönhetõen hat
góllal sikerült legyõzni idegenben el-
lenfelünket. Lábatlan – Bábolna 19 :
25.

Ismét idegenbeli mérkõzés, ezúttal
Ácson. Az ácsiak ellen mindig nehéz,
küzdelmes meccseket vívnak lányaink,
köszönhetõen az ellenfél kemény, néha
durva játékstílusának. Mindezt fegyel-
mezettséggel, tudatos, technikás kézi-
labdázással lehetséges felülmúlni. Ács
– Bábolna 

A rájátszás és a bajnokság utolsó
mérkõzésére hazai pályán került sor a
Lábatlan ellen. Az ellenfél jelentõsen
megerõsödve játszotta végig a szezont,

mely ezen a meccsen is megmutatko-
zott. Három magas, jól képzett játéko-
suk nem csak támadásokban, de a vé-
dekezõ játékban is remek formát nyúj-
tott. Lányaink az elsõ félidõben mintha
kicsit álmosabban kezdtek volna, mint
máskor. Nehezen találták meg az ellen-
szert, így az idõnként megszerzett két,
három, vagy négy gólos elõnyt hamar
kiengedték a kezükbõl. Ez így ment a
találkozó végéig, amikor is az utolsó
percekben sikerült a kétgólos elõnyt
véglegessé tenni. Bábolna – Lábatlan
27 : 25.

A végelszámolást követõen kézilab-
dásaink az ötödik helyen végeztek.
Történelmük során nem ez a legjobb
helyezés, de érdemes elmondani, hogy
mindössze négy ponttal maradtak le a
bajnok Tata együttesétõl - akiket egy
alkalommal sikerült legyõzni – és csu-
pán két ponttal a második Vulkántól.
Lányaink a bajnokság során hazai pá-
lyán szinte 100 %-os teljesítményt
nyújtottak, hiszen mindössze a Vulkán
csapatától kaptak ki. Idegenben sem
vallottak szégyent. Mindössze a Tata, a
Vulkán és a Kisbér együttesei tudták
felülmúlni a lányokat. Eredményeik
azt igazolták, hogy ott lett volna a he-
lyük a „felsõházban”, de mint látható,
ezúttal csupán minimális különbségen
múlt akár az érem lehetõsége is. 

KÉZILABDA - a rájátszásban nem talált legyõzõre csapatunk

A  BÁBOLNA
VÁROSI  SPORTCSARNOK
NYÁRI  NYITVATARTÁSA

2009.  június  hónapban  nyitva  tartás  szerint

2009.  július  6  –  31-iig  ZÁRVA!

2009.  augusztus  hónapban
csak  elõre  egyeztetett  idõpontokban

lehet  igénybe  venni
a  Sportcsarnok  szolgáltatásait.

(Idõpont  egyeztetés:
Szilágyi  Ágnes  30/417-99236)

2009.  szeptember  1-ttõl
ismét  a  megszokott  nyitvatartási  rend
szerint  várjuk  a  sportolni  vágyókat.

Álló sor: Pásztor Ágnes, Horváth Sándorné, Tóth Nelli, Szabó Ferenc edzõ,
Lakatos Rudolfné, Szántó Zita, Kiss Erzsébet, Horváth Andrea
Középsõ sor: Rabi Eleonóra, Karvaly Diána, Szabó Boglárka

Elsõ sor: Véber Ágnes, Terbik Klaudia, Kovács Karina



Május 2-án rendezte meg Ölbõn a
helyi horgászegyesület hagyományos
horgászversenyét. Idén a résztvevõk
számában negatív rekord született, mi-
után mindössze 45 horgász jelentkezett
a versenyre. Balogh István, az Ölbõ tavi
Horgászegyesület elnöke ennek ellené-
re bizakodóan nyilatkozott. Mint mond-
ta, a horgászat szerelmesei továbbra is
szívesen járnak ki Ölbõre, hiszen rend-
szeresen telepítenek halakat a tóba,
melyek minõségileg kifogástalanok és
mennyiségben is megfelelnek a köve-
telményeknek.

Ezúttal 1 500,- Ft-ért nevezhettek a
versenybe horgászok, akik ezért az ösz-
szegért ebédet is kaptak. Reggel fél
nyolckor dobhatták be horgaikat a ver-
senyzõk – egy bot, azon legfeljebb két
horog -, akik aztán délelõtt fél tizenket-
tõig tehették próbára szerencséjüket,
tudásukat. A zsûri súly és darabszám

alapján értékelte a kifogott halakat, me-
lyeket igény szerint meg is tarthattak a
horgászok. 

A mérlegelést és értékelést követõen
osztották ki a díjakat. Az elsõ helyet 5,8
kg-mal dr. Lõrik Lambert szerezte meg,
a második helyen testvére, Lõrik Mar-
cell végzett 4,3 kg kifogott hallal, a har-
madik helyezett pedig majdnem 4 kg-
os teljesítménnyel Kovács Árpád lett. A
szervezõk értékes díjakat osztottak ki a
résztvevõk között, melyek stílszerûen
horgászati eszközök, kellékek voltak.
Sõt, mivel kevés számú versenyzõ in-
dult, ez alkalommal azok is nyertesek-
ké válhattak, akiknek nem sikerült ha-
lat fogni, így õk sem távoztak üres kéz-
zel.

A nyeremények és a verseny pénz-
ügyi hátterét a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft., a Nagyigmándi Hor-
gászbolt, és természetesen az Ölbõ tavi
Horgászegyesület biztosította. 
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HORGÁSZVERSENY –  a  vártnál

kevesebb  résztvevõvel,
annál  több  nyereménnyel

A horgászverseny gyõztese Lõrik Lambert

A második helyezett Lõrik Marcell Harmadikként Kovács Árpád végzett
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A majális napi programokhoz kap-
csolódóan Bábolnán évtizedes hagyo-
mány, hogy a labdarúgópályán kispá-
lyás amatõr focicsapatok mérkõznek
meg egymással. Szilágyi Ágnes fárad-
hatatlan szervezõmunkájának kö-
szönhetõen ezúttal hat csapat neve-
zett a kupára fõként Bábolnáról és
környékérõl, de révkomáromi labda-
rúgók is indultak a megmérettetésen. 

A hat együttesbõl csak öt jelent
meg a kezdésnél. A BSE ifjúsági játé-
kosai némi félreértésnek köszönhetõ-
en sajnos a megbeszéltek ellenére
sem vettek részt a tornán. A mérkõzé-
sek a sportszerûség jegyében zajlot-
tak, a legfontosabb az volt, hogy fociz-
zanak a résztvevõk, jól érezzék magu-
kat ezen a kellemes, tavaszi délelõt-
tön. A két játékvezetõ – Cseh László
és Csillag József – is megelégedetten
nyilatkoztak mind a játék színvonalát,

mind pedig a sportszerûséget illetõ-
en. Természetesen azért egy csapat
sem hanyagolta el a gyõzelem fontos-
ságát, hiszen mindenki azért jött,
hogy minél jobb helyezést érjen el, és
hazavihesse a Május 1. Kupát.

Az elsõ három helyezésért aztán
szoros küzdelmet vívott a Bástya Sö-
rözõ, az IKR, valamint a Tárkány
együttese. A Bástya csapata megérde-
melten hódította el a kupát úgy, hogy
még gólt sem kaptak a mérkõzések
során, de a második helyezett IKR
gárdája is mindössze egy kapott góllal
zárta a tornát. A harmadik helyet a
Tárkány KSK csapata szerezte meg,
negyedikként a révkomáromiak vé-
geztek, az ötödik helyet pedig a
nagyigmándi baráti társaság szerezte
meg.

A legtöbb gólt elért játékos Dömö-
tör József, a Bástya Sörözõ kitûnõsége

lett, a legjobb kapus címet pedig Ha-
lasi Zoltán az IKR csapatának hálóõre
vihette haza.

A szervezõk a korábbi évek hagyo-
mányaihoz híven ebéddel vendégel-
ték meg a résztvevõket. A marhapör-
költet mind a játékosok, mind pedig a
szurkolók jó étvággyal fogyasztották
el.

A Május 1. Kupa támogatói voltak:
Skuba István, Horváth Zsolt, Akóts Jó-
zsef, Bástya Sörözõ, Kiss András, Szik-
víz Üzem Bábolna, közhasznú mun-
kások, Pábli Zsolt, Francia Lajos,
Cseh László, Csillag József.
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BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje

Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Török Sándor

Pruzsinszki Erika (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária

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

Fax: (34) 369-759

Nyomda:
Misztótfalusi Kft. Bábolna

MÁJUS  1.  KUPA – több  mint  harminc  éve  töretlen népszerûséggel

www.btv.hu
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A harmadik díjat a Tárkány KSK csapata nyerte (Horváth Zsolt cs.k.) A legtöbb gólt Dömötör József (Bástya Sörözõ) lõtte

Belsõ Károly, a ,,Kukoricás Fiúk’’ csapatkapitánya vette át a második díjat A legjobb kapus Halasi Zoltán (Kukoricás Fiúk)

A ,,Bástya Sörözõ’’ nevében az elsõ helyért járó kupát Tóth Gergõ vehette át

Eredmények:

1. Bástya Sörözõ Bábolna 10 pont 11:  0 gólarány

2. Kukoricás Fiúk (IKR) 6 pont 5:  1 gólarány

3. Tárkány KSK 4 pont 4:  5 gólarány

4. Lelkes Amatõrök Komárno 3 pont 2:  8 gólarány

5. Haverok Nagyigmánd 2 pont 3:11 gólarány


