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MAJÁLIS
Bábolnán
A korábbi évek hagyomá-

nyaihoz híven Bábolna Város
Önkormányzata idén is a Sza-
badidõközpontban és környé-
kén rendezte meg  majális na-
pi programjait. Ezúttal képek-
ben elevenítjük fel a délután
eseményeit

A  Vadvirág  Együttes  táncosai  már  évek  óta  településünk  rendezvényeinek  rendszeres  fellépõi.
Ezúttal  új  koreográfiával  készültek.

A  Tiamo  moderntánc  csoport  mûsora  ez  alkalommal  is  sok  nézõt  vonzott.
A  táncosok  valamennyi  korosztálya  bemutatta  repertoárját.

A  fellépõk  sorát  a  Ritmus  Koncer  Fúvószenekar  parádés  koncertje  zárta.

Egy  kis  ráadás  a  zenekartól:  fúvósaink  zenéjére  állították  fel  a  májusfát.

A  májusfa  felállításában  az  erõs  férfikezek  is
fontos  szerephez  jutottak.  

A  Cseperedõk  elõadása  nyitotta  meg  a  majális  délutáni  programját.  A  közönséget  is  sikerült
megtáncoltatni.  Együtt  járták  kicsik,  nagyok,  idõsek,  fiatalok.

Az  idõsek  klubja  énekesei  ezúttal  népdalokkal  szórakoztatták  az  egybegyûlteket.

A  vendéglátók  finom  gulyással  kínálták
a  majális  vendégeit

A  zorb  nevû  játékszer  belülrõl  ûrjármûnek  is  tûnhet.
A  gyerekek  minden  félelmüket  legyõzve  próbálták  a  játékot.

A  legkisebbek  az  ugrálóvárban  vezethették  le  felesleges
energiáikat



Hasonló gondolatok jártak a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola
végzõs diákjainak gondolatában a ballagás
reggelén.

Huszonkét lovas ruhába öltözött Ló-
tartó-és tenyésztõ diák sorokozott fel az is-
kola épülete elõtt, majd a két osztályfõnök
–Szabó Tibor és Rozmán Ferenc tanár urak
– és a szülõk kíséretében átvonultak a lo-
vas bemutatótérre.

Nagyon szép hagyománynak lehet-
tünk részesei, mert a berendezett téren
már várták a ballagókat a kedvenc lovaik,
akiket a 10. és 11. évfolyam tanulói mele-
gítettek be, és szerszámoztak fel.

A Himnusz közös eléneklése után
Pelczéder Zoltán igazgató úr köszöntötte a
megjelent vendégeket és a végzõs diáko-
kat. Köszönetet mondott Bábolna városá-
nak és vezetésének azért, hogy befogadják
az iskolát, megköszönte a Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok Kft-nek és a Bábolna
Shagya Közhasznú Alapítványnak, hogy
biztosítják az iskola mûködéséhez a felté-
teleket és a gyakorlati képzéshelyet. 

Ezt követõen a 12. évfolyam tanulói-
nak nevében Horváth Alexanadra mon-
dott köszönetet a szülõknek, a tanárok-
nak, az oktatóknak az áldozatos munkáju-
kért, és felidézte az elsõ emlékképeket ar-
ról, amikor kilencedikesként átlépték az
iskola küszöbét.

A tanulók nagy tapssal fogadták a kö-
szöntõt, majd rákerült a zászlóra a végzõ-
sök szalaga, és átadták a zászlót a 11. év-
folyam képviselõinek.

A 11. évfolyam nevében Koós Zsófia
köszönt el a végzõsöktõl, sok sikert kíván-
va további életútjukhoz.

Az ünnepség második részében mutat-
ták be a Lótartók- és tenyésztõk a négy év
során elsajátított lovas ismereteiket.

Elsõként a lovak felvezetését láthattuk,
ahol az Arab telivér, az Angol telivér, a
Shagya-arab, az Anglo-arab és a Magyar
sportlovat mutatták be.

Másodikként a hatos karusszelt láthat-
tuk Herk Edit, Varga Éva, Müllner Kitti,
Bagala András, Répás Kinga, Dergez Esz-
ter bemutatásában.

A fogathajtás tudományát Nyírádi Jó-
zsef gyakorlatában élvezhettük, aki maga-
biztosan irányította a kettes fogatot.

Sok gyakorlást, egymásra figyelést és
csapatmunkát igényelt a nyolcas karusszel
bemutatása. Ebben a gyakorlatban vettek
részt: Szilágyi Vanda, Schweininger László,
Bottka Katalin, Nánási Anita, Gelencsér
Gitta, Patkóczi Réka, Fodor Ádám,
Gasparek Fanni tanulók.

A különbözõ akadályokon végzett ug-
rómunkát izgalommal figyelte a közönség.
Látványos és lendületes ugratásokat lát-
hattunk Mlinkó Dóra, Németh Katalin,
Nagy Gergely, Bakó Barbara, Páli Diána,
Varga Nikolett, Kerling Péter, Erl Szabina
osztálylovaglásában.

A gyakorlatokat betanította: Jónás
Melinda, Szikszainé Bujdosó Zsuzsanna
szakoktatók és Rozmán Ferenc osztályfõ-
nök szakoktató és lovasedzõ. 

A mûsort a végzõs diákok városi séta-
lovaglása követte.

,,Az ember mellett a ló a legremekebb
teremtmény, a legnemesebb foglalkozás a
lótenyésztés, a legnagyobb élvezet a lovag-
lás és a legjobb munka a ló ápolása és ta-
karmányozása’’ vallják a most ballagott
12. évfolyam tanulói.

Ehhez a hitvalláshoz és a júniusban tör-
ténõ szakvizsgához kívánok sok sikert, és
kitartó munkát a felkészítõ tanáraik és az
iskolavezetés nevében is.

Bierbauer Imréné
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,,Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy
elhagyom a várost, ahol élek’’
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Az elsõ napirendi pontban a
szokásoknak megfelelõen beszá-
moló hangzott el a két ülés között
történt eseményekrõl, a lejárt ha-
táridejû határozatokról és a bizott-
ságok által hozott döntésekrõl. Az
elsõ napirendi pontban úgy döntött
Bábolna Város Képviselõ-testüle-
te, hogy az idõjárási viszonyoknak
megfelelõen idén is több alkalom-
mal fognak szúnyog és kullancsir-
tást végezni a településen. Fontos
azonban felhívni a lakosság figyel-
mét arra is, hogy közel 200 forintos
áron lehet hozzájutni Bábolnán
olyan vegyszerrel ellátott fiolához,
amellyel az önkormányzat által
végzett rovarirtáson túl, a város la-
kossága saját portája körül, önma-
ga is végrehajthatja a szúnyoglár-
vák irtását.

Szintén az elsõ napirendi pont-
ban határoztak úgy a bábolnai kép-
viselõk, hogy pályázat útján szeret-
nék új betoncserépre cserélni az
önkormányzat épületének elhasz-
nálódott tetõburkolatát.

A második napirendi pontban
került sor a 2010. évi költségvetési
rendelet módosítására.

A harmadik napirendi pontban
a szociális étkezési térítési díjak
növekedése miatt sor került a helyi
szociális rendelet módosítására.

A negyedik napirendi pontban
Dr. Forrai Zsolt rendõr alezredes,
a Komáromi Rendõrkapitányság
vezetõje, valamint Rohonczi Ta-
más, az Ács-Bábolnai Rendõrõrs
parancsnoka személyesen számol-
tak be Bábolna és környékének
közbiztonsági helyzetérõl, amely az
utóbbi idõben javuló tendenciát
mutat.

Az ötödik napirendi pontban a
bábolnai polgárõrség 2009. évi be-
számolóját hagyta jóvá a testület.

A hatodik napirendi pontban a
Bábolnáért Közhasznú Alapítvány,
a Közrendért és Közbiztonságért
Közalapítvány, valamint az Isko-
lánkért Közhasznú Alapítvány szá-
molt be munkájáról a képviselõ-
testület elõtt, amely beszámolók
mindegyike elfogadásra került.

A hetedik napirendi pontban
Bagó Mónika, a Bábolnai Gyámhi-
vatal ügyintézõje számolt be a múlt
esztendõben végzett gyermekvé-
delmi tevékenységrõl. A beszámo-
lót a testület tagjai elfogadták.

A nyolcadik napirendi pontban
a Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-
pont adott beszámolót múlt évi
munkájáról. A beszámolót a képvi-
selõk elfogadták.

A kilencedik napirendi pontban
a Bábolna Gyógyfürdõ Kft. va-

gyonértékelésére beérkezett ár-
ajánlatokat vitatta meg a képvise-
lõ-testület. Az említett céget há-
rom évvel ezelõtt vette át a bábol-
nai önkormányzat - amely azóta is
száz százalékos tulajdonosa a cég-
nek – mintegy 1 milliárd 166 millió
forintos alaptõkével, amely alaptõ-
két felülvizsgálni, valamint módo-
sítani a jogszabályoknak megfele-
lõen az elmúlt három esztendõben
nem lehetett. A bábolnai önkor-
mányzat az általa tulajdonolt 36
hektáros kivett területhez és a rajta
található 1 darab termál-, valamint
1 darab gyógyvízkúthoz képest túl-
értékeltnek tartja az említett alap-
tõke összeget, ezért több céget is
megkért arra, hogy vizsgálja újra a
Bábolna Gyógyfürdõ Kft. korábbi
üzleti és vagyonértékelését. A kép-
viselõk végül a legkedvezõbb, a
KPMG nevû cég 2,1 millió forintos
árajánlatát fogadták el.

A tizedik napirendi pontban
közbeszerzési ajánlattételi felhívást
fogadtak el az egybegyûltek a Bá-
bolnai Általános Iskola épület fel-
újításával kapcsolatban. Szintén
ebben a napirendi pontban került
kihirdetésre több közbeszerzési pá-
lyázat eredménye is, közöttük a vá-
rosközpont rehabilitációra kiírté,
amely tendert a Magyar Aszfalt

Kft. nyerte meg nettó 19.651.115
forintos ajánlatával, amely pályázat
megvalósítására a nyár folyamán
kerül majd sor.

Szintén kihirdetésre került a
Bábolnán 4 utcát érintõ csapadék-
elvezetõ rendszer felújítására kiírt
tender végeredménye is, amelyet
nettó 36.486.649 forintos ajánlatá-
val a Vértesút Kft. nyert meg. En-
nek a pályázatnak a megvalósítása
szintén a nyár folyamán fog meg-
történni.

Az Egyebek napirendi pontban
elsõként a Bábolnai Szennyvízke-
zelõ Kft. könyvvizsgálójának meg-
bízatásáról döntött a képviselõ-tes-
tület. A döntés értelmében további
3 évvel szerzõdést hosszabbítanak
Horváthné Csalló Györgyivel, a je-
lenlegi könyvvizsgálóval.

Szintén az egyebek napirendi
pontban határoztak a képviselõk
arról, hogy a korábban, Bábolna és
Nagyigmánd közigazgatási területe
között létesítendõ kerékpárúttal
kapcsolatban kiírt közbeszerzési
pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítja, mivel az MNV Zrt. - mint
tulajdonos - hozzájáruló nyilatko-
zata a mai napig nem érkezett meg
a bábolnai önkormányzathoz.

Nagy Attila István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2010. május 27-én tartott testületi ülésrõl

Az elmúlt évben a csapadékos idõjárás kedvezett a
szúnyogok szaporodásának így a kellemetlenkedõ ro-
varok országos szinten gondot okoztak, ellenük szinte
hasztalanul vettük fel a harcot. Az utóbbi heteket-hó-
napokat jellemzõ kedvezõtlen esõs idõ – mely a szú-
nyogok „szemszögébõl” ideális, szükségessé teszi mi-
nél több módszerrel történõ gyérítésüket.

Jelenleg  az  alábbi  eljárások  a  legelterjedtebbek  Ma-
gyarországon:

• Légi, vagy más néven ULV eljárás, mely során az
irtószert repülõgéprõl permetezik a kezelendõ terület-
re. Az országos Epidemiológiai Intézet 2005 évi tájé-
koztatója szerint az eljárás során kijuttatott szer a je-
lenleg alkalmazható vegyszerek közül az élõ környe-
zetre a legkevésbé veszélyes. 

• Földi melegködös eljárás, mely hatékonyabb el-
járás a kifejlett egyedek ellen és azonnali eredményt
ad. A kezelés során a rovarirtó szert magas hõmérsék-
leten elpárologtatott ködképzõ folyadékban juttatják a
környezetbe, úgynevezett melegködképzõ generátor-
ral. A kezelés elvégzéséhez szinte teljesen szélcsendes
idõre van szükség, annak érdekében, hogy az irtószer
minél hosszabb ideig a növényzet közt maradva kifejt-
hesse hatását.

• Szúnyogtenyészõhely kezelés: A szúnyoggyérítés
biológiai módszere a tenyészõhely közvetlen kezelése

fajspecifikus baktériumtörzzsel (az alkalmazott bakté-
rium és toxinja csak a szúnyoglárvát „betegíti” meg és
pusztítja el, de egyéb vízi szervezetekre nincs káros
hatással). Városunk területén található nyílt vízfelüle-
tek (Malom-tó, Derítõ-tó) nagysága összesen: 3 ha. A
tenyészõhely kezelést legalább két alkalommal célsze-
rû végrehajtani, elõzetes entomológiai felmérést köve-
tõen.

A kertes házaknál gyakorta használt esõvíz gyûjtõk,
kerti tavak és egyéb pangó vizû helyek is ideális felté-
teleket nyújtanak a szúnyogok szaporodásához. Ezeket
a kis vízfelületeket a lakosság is könnyedén kezelheti,
mert a lárvairtó szer 10 ml-es cseppentõs üvegben is
beszerezhetõ. Egy üvegcse tartalma általában elegendõ
egy idõszakra, ugyanis 100 l víz kezeléséhez csupán 1-
2 cseppet kell adagolni hetente.

A 2009 évben egy légi és két melegködös irtás volt
Bábolna területén, alkalmanként 200 hektáros terüle-
ten. A kezelés költségeit a Magyar Turizmus Zrt. támo-
gatta együttmûködési szerzõdés keretében, melyhez a
környezõ települések is csatlakoztak. Tavaly országos
szinten tapasztalható volt a vérszívó rovarok nagyobb
tömegû jelenléte. A tapasztalatok és a lakossági vissza-
jelzések alapján ellenük a melegködös védekezés bizo-
nyul hatékonyabbnak abból kifolyólag, hogy az irtó-
szer hosszabb ideig marad jelen a kezelt területen,

szemben a légi úton kijuttatott vegyszerrel. Az Önkor-
mányzat az idei évben ezért két alkalommal tervez
melegködös irtást és az azt megelõzõ tenyészõhely ke-
zelést a nyílt vízfelületeken. A  lakosság  részére  a  lár-
vairtó  szerrel  töltött  mûanyag  fiolák  a  Bábolnai
szolgáltató  Kft-nnél  szerezhetõk  be.  A  Város  lakos-
sága  a  rendelkezésre  álló  szer  otthoni  alkalmazá-
sával  hatékonyan  avatkozhat  be  a  szúnyogszapo-
rulat  csökkentésébe.

A melegködös kezelések idõpontjai idõjárásfüg-
gõek, mert a vegyszer kijuttatásához majdnem szél-
csendes és száraz csapadék nélküli idõ szükséges, így
az elsõ irtási idõpontra a csapadékos idõszakot köve-
tõen kerülhet csak sor.

Az elmúlt évben tapasztalt kullancsfertõzöttség és a
lakossági visszajelzések alapján 2010-ben is várható
Városunk területén kullancsirtás, mely a köztéri par-
kok, játszóterek és a települést határoló erdõsávok ke-
zelésével ad eredményt. A  település  területére  a
madarak,  kisemlõsök  révén  is  kerülhetnek  kul-
lancsok,  melyek  a  lakóingatlanok  területén  a  for-
galomban  lévõ  rovarirtó  szerrel  irthatók,  azon-
ban  az  elõirt  koncentrációnál  háromszoros  hígí-
tásban.  A  leghatékonyabb  védekezést  mégis  az
egyéni  védelem,  a  rovarriasztó  szerek  használata
és  a  ruházat  rendszeres  átvizsgálása  jelenti,
amennyiben  kullanccsal  fertõzött  területen,  ma-
gas  fûben  járunk.

SZÚNYOGIRTÁS BÁBOLNÁN
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Jókai  és  Erzsébet  utca  felújítása

Bábolnán
A település fejlesztési céljai között hosszú évek óta kiemelt szerepet tölt be a vá-

ros útjainak felújítása. Ennek érdekében az elmúlt évek során több pályázati kiírá-
son sikeresen indult a település, amelyek keretében megújult szinte valamennyi, az
önkormányzat tulajdonában lévõ lakóutca burkolata.

A városközponti fejlesztések – körforgalom kialakítása játszótér felújítás, parko-
ló kialakítása a Polgármesteri Hivatal mellett, Egészségügyi Központ felújítása – ar-
ra ösztönöztek bennünket, hogy a közintézményeink megközelítésére szolgáló Jókai
és Erzsébet utak felújítására is keressünk megoldást.

Bábolna Város Önkormányzata 2009. évben pályázatot nyújtott be az Új  Magyar-
ország  Fejlesztési  Terv  Közép-DDunántúli  Operatív  Program  keretén  belül  KDOP-
2009-44.2.1/B  „Belterületi  utak  fejlesztése” címû pályázati kiírásra.

A „Jókai és Erzsébet utca felújítása Bábolnán” címû pályázatunk  sikeres  elbí-
rálását  követõen  113.967.195,-  forint  projekt  összköltség  mellett  79.777.037,-  fo-
rint  támogatást  ítéltek  meg  részünkre.

A projekt célja Bábolna város központjában a Jókai Mór utca és Erzsébet utak
burkolatának felújítása, valamint a projekt által érintett utakon zárt csapadékvíz el-
vezetõ rendszer kiépítése.

A beruházás során kiemelt figyelmet fordítva a biztonságos közlekedésre, az óvo-
da elõtt gyalogátkelõhely kialakítására kerül sor, illetve két sárga villogó kerül kihe-
lyezésre. A kerékpáros  közlekedést elõsegítõ 2 darab- egy nyitott és egy fedett, 10-
10 férõhelyes kerékpártároló kerül elhelyezésre, valamint a két utca találkozásánál,
a Rendõrség épületénél található „körforgalom” kerül átalakításra, parkosításra, ez-
zel segítve a zöldfelületi fejlesztéseket. A mûemléki környezethez való illeszkedést fi-
gyelembe véve a járdák térkõ burkolattal kerülnek kialakításra. 

A Támogatási Szerzõdés megkötésére 2010. április 1-én került sor. A  kivitelezés-
re  kiírt    közbeszerzési  eljárás  során  a  Colas  Út  Építõipari  Zrt.  adta  a  legkedvezõbb
ajánlatot.  A  kivitelezési  munkálatok  2010.  június  hónapban  kezdõdnek  meg.

A  bábolnai  Polgármesteri  Hivatal
akadálymentesítése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program keretében
2009-ben kiírt Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz címû pályázat cél-
ja a fogyatékos személyek életminõségének javítása, esélyegyenlõségének növelése
érdekében az önkormányzati felelõsségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való
egyenlõ hozzáférés biztosítása. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló törvény értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani
kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférést. A pályázat lehetõséget
teremt a közszolgáltatást nyújtó intézmények komplex akadálymentesítésére. Az in-
tézkedés mindemellett nemcsak a fogyatékos személyek, hanem az idõskorú, a be-
teg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve min-
dennapjaikat.

Bábolna Város Önkormányzata 2009. évben pályázatot nyújtott be az Új  Magyar-
ország  Fejlesztési  Terv  Közép-DDunántúli  Operatív  Program  keretén  belül  KDOP-
2009-55.3.2  kódszámú  „Egyenlõ  esélyû  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz” címû
pályázati kiírásra.

„Egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása a bábolnai Polgármesteri hivatal és
Okmányiroda épületében” címû pályázatunk Támogató Okiratának aláírására
2009. október 29-én került sor. 9.747.158,-  forint  projekt  összköltség  mellett
8.772.442,-  forint  támogatást  ítéltek  meg  részünkre, melybõl a Polgármesteri Hiva-
tal és Okmányiroda épületének fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésé-
re kerül sor. A Hivatal jelenleg a Bábolna Televízió által használt földszinti irodájá-
ból ügyfélszolgálati iroda jön létre, amely akadálymentes fogadásra alkalmas mó-
don lesz kialakítva. Megközelítését az épület hátsó bejáratánál beépítendõ személy-

emelõ berendezés biztosítja. A Gyámhivatal helyén egy akadálymentes vizesblokk
kerül kialakításra. Az épület megközelítését akadálymentesített járdák segítik.

A pályázat tekintetében az építési  kivitelezésre  a  komáromi  WF  Építõipari  és
Szolgáltató  Kft.,  a  személyemelõ  berendezés  beszerzésére  az  Épülettechnika  Kft.  tet-
te  a  legelõnyösebb  ajánlatot.  A  kivitelezési  munkálatok  tekintetében  a  munkaterü-
let  átadás-áátvételre  2010.  április  12-één  került  sor,  az  építési  tevékenységek  2010.  áp-
rilis  hónapban  megkezdõdtek.

Négy  utcát  érintõ  csapadékvíz
elvezetés  Bábolnán

Az Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  Közép-DDunántúli  Operatív  Program keretén
belül 2009. évben került kiírásra a  KDOP-22009-44.1.1/E  kódszámú  „Települési  víz-
rendezés  fejlesztése” címû pályázati konstrukció.

„Életminõség javítása- négy utcát érintõ csapadékvíz elvezetés Bábolnán” cí-
mû  pályázatunk pozitív  elbírálásban  részesült,  ennek  megfelelõen  75.444.690,-  fo-
rint  projekt  összköltség  mellett  67.900.221,-  forint  támogatást  ítéltek  meg  részünk-
re.

Bábolna város területe a vízmosásokkal érintett területek közé esik. Mindenki
elõtt ismert a beruházással érintett utcák régóta fennálló csapadékvíz elvezetési
problémája is. A projekt célja az érintett területen Csekonics, Nagyváthy, Kozma és
Újhelyi utcákban kétoldali burkolt csapadékvíz elvezetõ árokrendszer kiépítése, ho-
mokfogó aknákkal. Összesen 6 db szívózsomp is kialakításra kerül, mely a magas
talajvíz szintet fogja csökkenti. A beruházás eredményeként a csapadékvíz elöntés-
sel történõ fenyegetettség megszûnik, a területen tapasztalható magas vízállás rész-
ben csökken. A beruházás következtében nõ a település környezetbiztonsága, javul
a környezeti állapot, csökken az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsége. A pro-
jektre vonatkozó Támogatási Szerzõdés megkötése folyamatban van, az ehhez szük-
séges dokumentumokat eljuttattuk a Közremûködõ Szervezet részére.

A beruházásra kiírt közbeszerzési  eljárás  során  a  legelõnyösebb  ajánlatot  a  Vér-
tes  Út  Kft.  adta.  A  kivitelezési  munkálatok  2010.  június  hónap  második  felében  kez-
dõdnek  meg.

Bábolna  központi  terének
rekonstrukciója

Az Önkormányzat hosszú távú célja a település teljes körû rekonstrukciója, a
szolgáltatások fejlesztése, a rendezett településkép kialakítása, a település lakosság-
megtartó erejének növelése a gazdaság fellendítése érdekében.

Az Önkormányzat 2009. évben ismételten pályázhatott az Új  Magyarország  Fej-
lesztési  Terv  Közép-DDunántúli  Operatív  Program  keretén  belül  KDOP-22009-33.1.1/C
kódszámú  „Kistelepüléseken  településkép  javítása” címû kiírásra.

„Bábolna központi terének rekonstrukciója” címû pályázatunkat  a  Bíráló  Bi-
zottság  36.676.001,-  forint  projekt  összköltség  mellett  31.670.914,-  forint  támoga-
tásra  érdemesnek  ítélte.

A beruházás tárgyát képezõ terület Bábolna város központi, nagy részt üzletek-
kel beépített telektömbjében helyezkedik el, a CBA élelmiszer áruház és a Szolgál-
tatóház közötti területen, valamint a volt OTP konténer helyén.

A projekt megvalósításával a fejlesztési koncepcióban lefektetett hosszútávú cé-
loknak, illetve a lakossági igényeknek megfelelõen a város központi terének re-
konstrukcióját tûztük ki célul. A cél a meglévõ kevés zöldterület rehabilitációja, va-
lamint bõvítése füvesítéssel, fa és cserje telepítéssel. A kulturált közlekedés és par-
kolási rend érdekében a volt OTP konténer helyén parkoló kerül kialakításra. Az
épületek közötti közlekedési utak térkõ burkolatot kapnak, melyet úgy alakítanak
ki, hogy azt a kerekesszéket használók, babakocsit toló anyukák is problémamen-
tesen használhassák. A CBA bejáratával szemben fedett kerékpártároló kerül elhe-
lyezésre, a terület rendeltetésszerû használatát minõségi utcabútorok (padok, hul-
ladékgyûjtõk) kihelyezésével segítjük. A parkoló mellett szelektív hulladékgyûjtõ szi-
get kerül kialakításra. A Támogatási Szerzõdés aláírása folyamatban van.

A kivitelezésre kiírt  közbeszerzési  eljárás  során  a  legelõnyösebb  ajánlatot  a  Ma-
gyar  Aszfalt  Kft.  adta.  A  kivitelezési  tevékenységek  2010.  június  végén  kezdõdnek
meg.
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Településünk fõ utcájának, az M1-s autópályához vezetõ Ácsi útnak és a – Pol-
gármesteri Hivatalt a település vérkeringésébe kapcsoló – Jókai útnak a keresztezõ-
dése az 1990-es években forgalomtechnikailag sok kívánnivalót hagyott maga után.
Már ekkor felmerült az igény az útkeresztezõdés átalakítására. A közlekedési nehéz-
ségek – az üzletsorhoz nem minden irányból megoldott érkezés, a szabályos és biz-
tonságos gyalogos– és kerékpáros közlekedés – mellett az esztétikus településkép
és a folyamatos fejlõdés is megkívánta az átalakítást. 

2003-ban el is készültek a kivitelezési tervek, mely szakértõi vélemények szerint,
forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági szempontok miatt lett körforgalom. A
hatósági eljárásokat és a közmeghallgatást követõen 2006. nyarán került sor a vá-
rosközpont rekonstrukciójára 25%-os állami támogatással. A felújítás keretében
szabályosan megközelíthetõvé vált az Egészségügyi Központ, a boltok és rendezõd-
tek a parkolási lehetõségek is. Az új közlekedési rendet segíti a kialakított járda, il-
letve kerékpárút is. A korábban nagymértékben aszfaltosított területen 4000 m2 új
zöldterület került kialakításra, rengeteg fa, fenyõ és cserje került kitelepítésre. 

A kivitelezést magas színvonalon a Colas Zrt. (akkor EGUT Zrt.) végezte. A kör-
forgalmi csomópont átadása 2006. október 14-én történt, melyen akkor részt vett
Kolozsvári Gyula úr, az EGUT Zrt. elnök vezérigazgatója is, aki akkor így nyilatkozott:
„Én ilyen jó hangulatú településen nagyon régen voltam, pedig elég sok helyen já-
rok az országban. Élmény volt ezen a rendezvényen részt venni, és érezni az embe-
rek örömét a csomópont elkészülte után.” 

A település lakosainak véleménye, igénye volt akkor, hogy a környezõ épületek is
megújuljanak, a városközpont gondozottsága teljes legyen. 

Az azóta eltelt években magánerõs befektetésként megújult a Centrum bevásár-
ló épületsora, mely rendkívül színvonalas kivitelezéssel üdítõ színfoltjává vált a kör-
forgalomnak. Ezen épülettel szemben megújult a Manna bevásárlóközpont, majd
ez évben Európai Uniós pályázatunknak köszönhetõen az Egészségügyi Központ
épülete is felújításra került. Az Egészségügyi Központ épületének felújítása kereté-

ben tetõcserére, nyílászárók cseréjére, szigetelésre és az épület színezésére került
sor. Az épületen belül a mozgáskorlátozottak számára lift került beépítésre. A pro-
jekt keretében több mint 20 millió forintos összegben egészségügyi és informatikai
eszközbeszerzésre is sor került. 

A városközpontban tovább folytatódnak a magánerõs és Önkormányzati épület
és köztér felújítások. Ennek keretében újul meg a Centrum bevásárló épülete és a
Delikát Abc közötti tér csapadékvíz elvezetése és térburkolása az önkormányzat si-
keres pályázatának köszönhetõen. Ezen munkák elvégzésére sikeres közbeszerzési
pályázat lebonyolítása után ez év nyarán kerül sor a Magyar Aszfalt Kft. által. 

E projekt befejezésével városközpontunk megújítása, rekonstrukciója várhatóan
befejezõdik! 

Településünkön már a nyolcvanas évek elején megfogalmazódott az
igény, hogy új posta épüljön. Rendkívül rossz körülmények között, elörege-
dett épületben végezték munkájukat a posta dolgozói. 

Több mint 20 éves álom vált valóra, mikor 2003. március 7-én a posta
dolgozói a régi korszerûtlen épületbõl átköltözhettek az új, már európai
szabványnak megfelelõen megépített munkahelyükre. 

A Bábolnai Önkormányzat ingyenesen bocsátotta a Magyar Posta részére
az ingatlant, melyen 86 millió forintos beruházással épült meg a Posta. 

Az ügyfeleket 2003. március 10-tõl fogadták a Mészáros út 7. szám alat-
ti épületben a posta dolgozói. A tágas ügyféltérhez, a kor követelményei sze-
rinti ügyfélbarát környezethez könnyen hozzászoktak a bábolnai lakosok és
mára már mindennapjaik részévé vált az ügyfélbarát Posta. A felújított Mé-

száros út üde színfoltja a Posta épü-
lete. 

A régi posta épületének helyszíne
is megújításra került az elmúlt év-
ben. Európai Uniós pályázatnak kö-
szönhetõen a Polgármesteri Hivatal-
hoz kapcsolódó parkoló és zöldterü-
letek kialakítására került sor. 

A Hivatal környékének végleges és
teljes felújítása ezen a nyáron a Jókai
és Erzsébet utca burkolatának felújí-
tásával, járdák, gyalogátkelõhely ki-
alakításával fejezõdik be. 

ÚJ POSTA ÉPÜLET BÁBOLNÁN

MMEEGGÚÚJJUULL((TT))  BBÁÁBBOOLLNNAA  KKÖÖZZPPOONNTTJJAA



A Kardirex Egészségügyi
Központ Bábolna Kft. a Bábol-
na Egészségügyéért Közhasznú
Alapítvánnyal karöltve 2010.
május 21-én jótékonysági hang-
versenyt rendezett Dr. Lakatos
János orvos-csellista részvételé-
vel. A koncert bevételét mo-
dern orvostechnikai eszköz be-
szerzésére szeretnénk fordítani.
A rendezvény ötlete az intéz-
ményben dolgozó szakorvosok-
tól származik, akik munkájuk
során nap mint nap találkoznak
a magyar egészségügy anomáli-
áival. 

Az Egészségügyi Központ
épülete az utóbbi hónapokban a
város önkormányzatának jóvol-
tából egy Európai Uniós pályá-
zatból megújult. A pályázatnak
része volt egy mûszer beszerzési
projekt, aminek keretén belül
mind az alapellátás – háziorvosi
szolgálat, gyermek háziorvosi
szolgálat, fogorvosi szolgálat,
védõnõi szolgálat - mind a járó-
beteg szakellátás új orvosi esz-
közökhöz jutott. Ezek az eszkö-
zök az elavult, korszerûtlen esz-
közök helyett kerültek beszer-
zésre.

A járóbeteg szakellátás egy
modern ultrahang készülékkel
gazdagodott. A készülék alkal-
mas a has és hasi szervek vizsgá-
latán kívül a nyaki szervek, ízü-
letek, erek, valamint a szív vizs-
gálatára is. Ezen vizsgálatok el-
végzésére szükséges fej opcio-
nális tartozéka a készüléknek,
ami azt jelenti, hogy külön igény
szerint beszerezhetõ.  Sajnála-
tos módon e szervek vizsgálatá-
ra hónapokig tartó elõjegyzés
után kerülhet sor a környék
egészségügyi intézményeibe,
holott a vizsgálatok Bábolnán is
elvégezhetõk lennének, meg-
spórolva az utazás és várakozás
fáradalmait, költségeit.

Lakossági összefogás nélkül
nincs esély arra, hogy belátható
idõn belül elérhetõ legyen az
eszköz beszerzése. Joggal me-
rülhet fel az olvasóban a kérdés,
hogy miért nem vásárolja meg a
Kardirex az eszközt? A válasz
nagyon egyszerû: nincs mibõl! 

A magyar egészségügy, fi-
nanszírozási elégtelenséggel

küzd! Dolgozóink hivatástuda-
ta, elkötelezettsége tartja még
mindig magas szinten az ellátás
színvonalát.  Az egészségbizto-
sítótól kapott finanszírozás nem
fedezi az épület közüzemi költ-
ségeit és az asszisztensek fizeté-
sét! Önkormányzati támogatás
nélkül Bábolnán nem lehetne
járóbeteg szakrendelõt fenntar-
tani.  Az egészségbiztosító fi-
nanszírozása, valamint az ön-
kormányzat támogatása nem
elegendõ arra, hogy fejleszté-
sekben gondolkodjunk. Ezért
fordultunk a lakossághoz, vala-
mint a Bábolnán mûködõ cégek
vezetõihez, hogy fogjunk össze
egy jó cél érdekében! Továbbra
is várjuk az adományokat a Bá-
bolna Egészségügyéért Köz-
hasznú Alapítvány számlaszá-
mára vagy a személyes befizeté-
seket az Egészségügyi Központ
recepciójában.  Számlaszám:
63200023-11028914  Közle-
mény: Eü. Központ ultrahang

Köszönöm Dr. Lakatos Já-
nos belgyógyász, kardiológus
szakorvosunk személyes közre-
mûködését, szervezõmunkáját
és színvonalas elõadását.
Veresné Szkocsek Máriának kö-
szönet a zenemûvek közötti tör-
téneti áttekintések felkonferá-
lásáért.

Szeretném megköszönni tá-
mogatóinknak az önzetlen se-
gítséget, hogy anyagi helyzetük-
höz mérten támogatják ellátá-
sunk színvonalát.

Dr. Nagy Lehel Csaba
igazgató-fõorvos

Anyák  Napja  az  Idõsek  Klubjában
Anyák Napja alkalmából kis ünnepséget rendeztek az Idõsek Klubjában. Ez alka-

lommal is óvodásaink köszöntötték a klub hölgy tagjait kis mûsorral és egy-egy szál
virággal. Igaz, az édesanyák, nagymamák odaadó gondoskodását nem lehet ennyi-
vel megköszönni, hiszen õk az év minden napjának minden órájában ott vannak,
készen állnak arra, hogy segítsenek gyermekeiknek. Lehetünk tõlük távol, akkor is
érezzük gondoskodásukat, féltésüket, hiszen lélekben mindig velünk vannak.

A Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ segítséget ajánl!

Lakásukban történõ szükség szerinti segítséget nyújtunk azok-
nak a koruk, fogyatékosságuk vagy egészségi állapotuk miatt rá-
szoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz, személyi és kör-
nyezeti tisztaságuk biztosításához ezt igénylik.

A házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek:
- meleg étel biztosítása
- bevásárlás
- testi, személyi higiéné biztosítása
- öltöztetés, ágyazás
- orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás
- hivatalos ügyek intézése
- pszichés gondozás
- külsõ kapcsolattartás elõsegítése

A házi gondozás nem betegápolás! 

A gondozásért térítési díjat kell fizetni.

Kérjük, hogy akik szeretnék igénybe venni ezt 
a szolgáltatást, jelentkezzenek a 

368-587 vagy 368-467-es telefonszámokon vagy személyesen
az Idõsek Klubjában (Arany J. u. 4.)

Tisztelt bábolnai lakosok!
Az EU Élelmiszersegély Program keretében

élelmiszercsomagot osztunk
azon családok ( nyugdíjasok is) részére, ahol az 

egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg
a 80.000 forintot. 

Jövedelemigazolás bemutatása szükséges!!
(számlakivonat, nyugdíjas szelvény, stb.)

Az osztás helye: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Bábolna, Zrínyi u. 15.

Az osztás ideje: 
2010. június 15-17-ig, keddtõl csütörtökig 8-15 óráig.

Kérjük, hogy táskát hozzanak magukkal !

2010. június 7. oldal
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Jótékonysági  hangverseny



8. oldal 2010. június

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Az elmúlt hetek esõs, viharos
idõjárása az ország több pont-
ján katasztrófahelyzetet idézett
elõ. Településünk ezúttal a leg-
rosszabbakat megúszta, de gon-
dokat, károkat azért okozott a
nem mindennapi idõjárás.

Nagyobb fennakadást az
áramkimaradás okozta, amikor
a Mezõ Imre utca végén fák
dõltek a villanyvezetékre. Szin-
tén áramszünetet okozott az
Ácsi úton, az autószervizzel
szemben kidõlt fa, ami majd-
nem tönkretette az oszlopon lé-
võ transzformátort is. A tûzol-
tóság és az áramszolgáltató

igyekezett a lehetõ leggyorsab-
ban elhárítani az üzemzavart. A
Wesselényi utca egyik végén is
nyárfa dõlt ki, de az a telefonve-
zetéket tette tönkre. A szolgál-

tató csak néhány nap múlva ja-
vította ki a hibát, ezért huzamo-
sabb ideig kellett lezárni ezt az
útszakaszt. 

A búcsút szó szerint elmosta
a víz, és a lovasiskola elõtti út-
szakasz is víz alatt állt. Itt a csa-

padékvíz elvezetõ rendszer tö-
mõdött el a fákról lehulló leve-
lektõl. A szennyvízkezelõ mun-
katársai oldották meg ezt a
problémát. 

Ölbõn a tó vize öntött ki, ha-
lak úszkáltak a part mentén el-

árasztott területen, az út mellett
pedig egy hatalmas nyárfa dõlt
az egyik lakóház tetejére, meg-
rongálva azt.

Bábolnán sajnos sok családi
ház pincéjét öntötte el az ár,
volt olyan hely, ahol emberma-
gasságig ért a víz. A hetek óta
tartó esõzés hatására ott is fel-
jött a talajvíz, ahol még soha
nem tapasztaltak hasonlót.

Nyugaton már a nyolcvanas években el-
terjedtek a szélerõmûvek, de nálunk csak az
utóbbi évtizedben ismerték fel a légmozgás-
ban rejlõ energiát. Városunkban is felvetõ-
dött a gondolat néhány évvel ezelõtt, ám
akkor – tán’ az alternatív energiaforrás is-
meretlensége miatt – a környezetvédelmi
szempontok elõbbre valónak tûntek. Most
26 millió eurós beruházással szélerõmû-
park valósul meg a Bábolna és az autópálya
közötti megyei önkormányzati tulajdonú
földterületen. 

A készülõ beruházásról Dr. Hoffmann
László, a létesítményt építtetõ és üzemelte-
tõ Pannon- Szélerõmû Kft. igazgatója adott
felvilágosítást lapunknak. Mint mondta, a
spanyol-magyar tulajdonú cégcsoport – eh-
hez tartozik a Pannon Szélerõmû Kft. is –
referenciái között szerepel az elsõ, hasonló
hazai projekt megvalósítása, de port-
fóliójukban szintén jól mutat a „Magyaror-
szág legnagyobb szélerõmû parkjának épít-
tetõje cím is”, amely ugyancsak
megyénkhez köthetõ, hiszen Kisigmánd,
Ács, Csém és Nagyigmánd környékén való-
sult meg. 

Az igazgató beszámolójából kiderült: a
külterületi dombon szeles idõben hét szél-
turbina lapátkerekei forognak majd. Közü-
lük hat 2 megawatt, míg egy 3 megawatt tel-
jesítményû lesz. A dán gyártmányú széltor-
nyok egyenként 1500-1800 lakás éves ener-
giaszükségletét képesek elõállítani. Azt

azonban dr. Hoffmann László sietve leszö-
gezte, az itt termelt villamos energiával
nem közvetlenül a bábolnai otthonokban
fognak majd világítani, az elõállított áramot
az országos hálózatba táplálják fel.  

Bár jelentõsen enyhült az alternatív
energiaforrásokkal szembeni lakossági el-
lenállás, még mindig akadnak, akik félnek a
hasonló beruházásoktól. Az õ megnyugta-
tásukra dr. Hoffmann László megerõsítette,
hogy a szélerõmûvek semmiféle zajterhe-
léssel vagy légszennyezéssel nem járnak, és
az állatok élõhelyét sem érintik hosszú tá-
von. Összehasonlításul megjegyezte: az au-
tópályák nagyságrendekkel több környezeti
kárt okoznak, mint ezek a széltornyok. 

A zavaró tényezõk között szóba került a
szélerõmû-park építésével együtt járó for-
galomnövekedés is. A kft. vezetõje ezzel
kapcsolatban közölte: kétszer egy hétig szá-
míthatnak az itt élõk az építkezésre tartó
nagyobb gépekkel. Ám ezek a monstrumok
közvetlenül a városi közlekedést nem befo-
lyásolják, mert zömében vagy a Bábolna-
Ács bekötõ úton haladnak, vagy éppen spe-
ciális tranzit voltuk miatt éjszaka közelítik
meg a helyszínt.

A bábolnaiak tehát jóformán semmit
sem érzékelnek majd a beruházás májusi
megkezdésébõl. A szélerõmûvek egyik elõ-
nye – a környezetvédelem mellett –, hogy
hallatlanul gyorsan kiépíthetõk. Egy-egy
szélturbina felállítása mindössze két napot
vesz igénybe, így augusztus közepén már in-

dulhat is a létesítmény próbaüzeme, szep-
tember elején pedig megtörténhet a hivata-
los üzembe helyezés. Amit viszont – bár
csak közvetett módon – bizonyosan érzé-
kelnek majd a helyiek, az a szélerõmû által
befizetett, éves szinten mintegy 30 millió fo-
rint iparûzési adó, amelynek ésszerû fel-
használásával tovább növekedhet az élet-
színvonal Bábolnán.

- bakos mónika - 

Új szelek az áramtermelésben

VIHARKÁROKRÓL



Bábolnáért  Közhasznú  Közalapítvány
2009.  évi  mérlege

Adatok: ezer Ft-ban
Elõzõ Elõzõ Tárgy

M  E  G  N  E  V  E  Z  É  S idõszak idõszak idõszak
módosításai

ESZKÖZÖK  (AKTÍVÁK):
A. BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK  (I+II+III) 5  337 0 4  553
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 4 837 4 053
III. Befektetett pénzügyi eszközök 500 500
B. FORGÓ  ESZKÖZÖK  (I+II+III) 125  103 0 132  041
I. Készletek 0 0
II. Követelések 0 0
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 125 103 132 041
C. AKTÍV  IDÕBELI  ELHATÁROLÁSOK 228 5  361
ESZKÖZÖK  (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN:(A+B+C) 130  668 0 141  955

FORRÁSOK  (PASSZÍVÁK):
D. SAJÁT  TÕKE  (I+II+III+IV+V+VI) 129  531 0 140  486
I. Induló tõke/Jegyzett tõk 500 500
II. Tõkeváltozás/Eredmény 123 518 133 838
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl(

Közhasznú tevékenységbõl) 5 369 5 317
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységbõl 144 831
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0
F. KÖTELEZETTSÉGEK  (I+II) 747 0 470
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0
III. Rövidlejáratú kötelezettségek 747 470
G. PASSZÍV  IDÕBELI  ELHATÁROLÁSOK 390 999
FORRÁSOK  (PASSZÍVÁK)  ÖSSZESEN:(D+E+F+G) 130 668 0 141 955

Bábolna, 2010.április 22. Dr.  Jankó  Miklós  Jenõ kuratóriumi elnök

A  Bábolnáért  Közhasznú  Közalapítvány
közhasznúsági  jelentése

Beszámolási idõszak: 2009.01.01-2009.12.31. Adatok: ezer Ft-ban

Elõzõ Elõzõ Tárgy
M  E  G  N  E  V  E  Z  É  S idõszak idõszak idõszak

módosításai
A. ÖSSZES  KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉG

BEVÉTELE  (1+2+3+4+5) 22  488 0 20  286
1.  Közhasznú  célú  mûködésre  kapott  támogatás  13  412 0 6  450

a.)Alapítótól 0 0 0
b.)Központi Költségvetéstõl (1 % is) 0 0 747
c.) Központi Költségvetéstõl egyéb 0 0 0
d.) Helyi Ökormányzattól 0 0 0
e.) Egyéb szervezettõl 13 412 0 5 703

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3 000
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel9 076 0 10 836
4. Tagdíjbevételbõl származó bevétel 0 0 0
5. Egyéb bevétel 0 0 0

B. VÁLLALKOZÁSI  TEVÉKENYSÉG  BEVÉTELE 754 1 744
C. ÖSSZES    BEVÉTEL    (A+B) 23  242 0 22  030
D. KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉG  

RÁFORDÍTÁSAI    (1+2+3+4+5) 17  119 0 14  969
1. Anyagjellegû ráfordítások 869 2 122
2. Személyi jellegû ráfordítások 113
3. Értékcsökkenési leírás 
4. Egyéb ráfordítások 16 250 12 734
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkivüli ráfordítások

E. VÁLLALKOZÁSI  TEVÉKENYSÉG  
RÁFORDÍTÁSAI    (1+2+3+4+5) 610 0 913
1. Anyagjellegû ráfordítások 41 119
2. Személyi jellegû ráfordítások 10
3. Értékcsökkenési leírás 569 784
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkivüli ráfordítások

F. ÖSSZES  RÁFORDÍTÁS  (D+E) 17 729 0 15 882
G. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (B-E) 144 0 831
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 144 0 831
J. Tárgyévi Közhasznú eredmény (A-D) 5 369 0 5 317

TÁJÉKOZTATÓ  ADATOK
A. Személyi  jellegû  ráfordítások 0 123

1. Bérköltség 0 110
Ebbõl: Megbízási díjak 0

Tiszteletdíjak 0
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 0 0
3. Bérjárulékok 0 13

B. Szervezet  által  nyújtott  támogatások 16  250 12  734
C. Továbbutalási  céllal  kapott  támogatás 7  447 5  703
D. Továbbutalt    támogatás 7  447 6  450

Bábolna, 2010.április 22. Dr.  Jankó  Miklós  Jenõ kuratóiumi elnök

Készült a 224/2000.(XII.19.)Korm.rendelet 6.sz. melléklete alapján

2010. június 9. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

A  Közrendért  és  Közbiztonságért
Közalapítvány

2009.  évi  közhasznúsági  jelentése
Adószám:  18609350-11-111

A  közhasznúsági  jelentés  könyvvizsgálat  nélkül  készült.

Egyszerûsített éves beszámoló mérlege Ezer forintban:
Tárgyi eszközök: 0
Pénzeszközök 559
Eszközök összesen 559
Induló tõke 660
Tõkeváltozás 303
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl - 404
Források összesen 559

Egyszerûsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Ezer forintban:
Alapítóktól kapott támogatás 610
Egyéb szervtõl kapott támogatás 200
Egyéb bevétel (pénzintézeti kamat) 39
Összes bevétel 849
Egyéb ráfordítás 1.253
Összes ráfordítás 1.253
Tárgyévi közhasznú eredmény - 404

A Közrendért és Közbiztonságért Közalapítvány 2009. évben a központi költség-
vetésbõl támogatást nem kapott.
A Közalapítvány vezetõ tisztségviselõi részére juttatást nem nyújtott, feladataikat
közérdekû felajánlásként, ingyenesen látják el.
A Közrendért és Közbiztonságért Közalapítványt 1998. március 27-én kelt alapí-
tó határozat alapján hat település önkormányzata hozta létre. Célja a Bábolna
székhelyû Rendõrõrs mûködtetésének elõsegítése, a közrend és közbiztonság
védelme.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2009. évi bevételei az alapítók befizetéseibõl, gazdasági társaság támogatásából
és a pénzintézeti kamatbevételbõl tevõdött össze, melynek összege 849.217,-Ft
volt.
A kiadások legnagyobb részét a területen mûködõ polgárõr egyesületek támoga-
tására fordította, kifizették a számlavezetési díjat, a Rendõrõrsnek lámpákat vá-
sároltak. Az összes kiadás 1.252.820,-Ft volt.
2009. évi záró pénzkészlet összege 559.415,-Ft.

Bábolna, 2010. április 6. Sáhó  András  s.k. kuratóriumi elnök
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Budai Péter egyetemista az ezerkilencszázhetvenket-
tes nyár színeibõl és kalandjaiból leginkább a
fonyódligeti villa teraszán felszerelt pvc-függönyt õrizte
meg emlékezetében. Az ormótlan mûanyag függöny el-
állta a könnyû alkonyi szél útját, de egyáltalán nem tar-
tóztatta fel a teraszra zúduló szúnyoghordákat. Ültek a
fülledt teraszon a függöny mögött, amely három oldalról
is eltakarta õket a kert és az utca elõl. Ittak, eszegettek,
kártyáztak és beszélgettek a két nagy asztal körül, mint
minden nyári este emberemlékezet óta. “Tischliztek”,
ahogy Irma néni mondta, de ebben az évben az idõtlen
esti semmittevést nem fûszerezte a kis utcán elhaladó
kutyák, gyerekek és felnõttek szemrevételezése és csípõs
kibeszélése. Helyette a pvc-bõl készült függönyt nézték,
amelynek anyagát egy keletnémet vendég hozta egyene-
sen Lipcse városából. S amelyet Tomi nevû unokatestvé-
rével együtt Budai Péter szerelt fel egy délelõtt. A függöny
mûanyagszagú volt, színe pedig több éve fakuló vörös
zászlókéra emlékeztetett. De mégis volt egy olyan tulaj-
donsága, amelyet azon a hetvenkettes nyáron minden
másnál fontosabbnak gondoltak. Anyagában, formájá-
ban és mindenestül modernnek tetszett, s a régi villá-
nak, a kopott terasznak és a rajta eltöltött estéknek a kor
divatjához illõ megjelenést adott. Ezt Budai Péter több-
ször elmondta Gizi néninek, Irma néni ötven év körüli
lányának, aki korszerûtlen józansággal ismételgette,
hogy a függöny ronda, a terasz fülledt és levegõtlen lesz
tõle, s a járókelõk még azt hihetik, okuk van rá, hogy sö-
tétítõ függönyök mögé bújjanak a teraszon. “Bolond vagy
te, lányom - mondta nevetve Irma néni - , Péter igazán
modern gondolkodású fiú, ha neki tetszik, akkor egé-
szen biztosan passzol a házhoz. S különben is, ha már
kifizettük, valamire csak fel kell használnunk a Hansi
barátunk húsz méter függönyanyagát!” Ezen a nyáron te-
hát diadalmas modernségében pompázott a teraszon a
mûanyag függöny. Budai Péter a szülõvárosában, Szom-
bathelyen kezdte a nyarat, egy hónapig az ódon belváro-
si szállodában londínerkedett. Az üzleteléshez nem volt
tehetsége, de azért a nyugati valutákban kapott borrava-
lót gondosan összegyûjtötte, s egy régi osztálytársánál
kellemesen magas árfolyamon forintra váltotta. Aztán
egy hetet Balatonlellén töltött, egyetemi táborban, úgyne-
vezett KISZ-vezetõképzõn. Délelõtt politikai elõadásokat
hallgattak, délután úsztak, napoztak és labdáztak, az éj-
szakába nyúló estéken pedig ittak, diszkóztak és csajoz-
tak. A tábor utolsó reggelén szemerkélõ esõben búcsúz-
tak el Balatonlellétõl. A szobák tárva-nyitva voltak, a mat-
racokról már lehúzták az ágynemût, s a folyosón sport-
táskák és szatyrok sorakoztak. Tegnap még természetes
volt, hogy reggelire és elõadásra sietünk, napolajos test-
tel egymásba szaladunk a folyosón. Holnapra viszont
mindez csak emlék lesz, más fiatalok jönnek a helyünk-
re, mi pedig szétszóródunk a nyárban és késõbb az élet-
ben, rendült meg Budai Péter a búcsú és az elmúlás gon-
dolatától. Sírás környékezte, s olyan tárgytalan szomorú-
ság kerítette hatalmába, amilyet sohasem tapasztalt éle-
te elsõ huszonegy esztendejében. Legjobb barátjával és
évfolyamtársával, Gáborral különösebb búcsú nélkül
hátrahagyták a pesti vonatra várakozó társaságot, s kisé-
táltak a hetes útra. Gábor Pestre igyekezett, Péter

Fonyódligetre, s mielõtt az út ellenkezõ oldalán integetni
kezdtek az autóknak, még egyszer férfiasan kezet szorí-
tottak egymással. “Hát jó nyarat - mondta Gábor - , s ha
addig nem tör ki a világforradalom, szeptemberben a
kollégiumban találkozunk.” Budai Péter nagyon helyén-
valónak érezte a búcsúzásnak ezt a formáját, lazán, au-
tóstopra várva, egy út szélén, mintha egy amerikai film-
ben lennének. Nemsokára egy Trabant fékezett le mellet-
te, s negyedóra múlva Fonyódligeten volt, nagynénje vil-
lájában. Irma néni igazság szerint az anyja nagynénje
volt, de Budai Péter egész kiterjedt rokonsága számára õ
jelentette az örök nagynénit. Irma néni fiatalkorában hí-
resen szép nõ volt, így hódította meg azt a fiatal tenge-
résztisztet, akit eredetileg legidõsebb nõvérének szánt a
család. Mire összeházasodtak, a Monarchia elvesztette a
háborút, s a flotta nélkül maradt tisztnek választania kel-
lett az utódállamok között. Bár anyanyelvi szinten beszélt
horvátul és olaszul, végül mégiscsak Magyarországot vá-
lasztotta. Együtt azzal az ellentengernaggyal, aki hamaro-
san az ország kormányzója lett. Ez a kapcsolat a háttér-
bõl diszkréten biztosította a pályáját, idõben ezredes lett,
méltóságos asszonyi címet szerezve Irma néninek. Ennél
többre azonban nem futotta a tehetségébõl. Sokat járt
Olaszországba, s Irma néni elbeszélése szerint egyszer õ
szervezte meg, hogy Mussolini fiai inkognitóban egy ba-
latoni cserkésztáborban üdülhessenek. Aztán az ország
ismét elvesztette a háborút, s az egykori tengerésztisztbõl
kopott nyugdíjas lett. 1951. tavaszán halt meg, a sors ke-
gyelemteljes rendelésébõl két héttel azelõtt, hogy felesé-
gét és lányát a budai lakásból kitelepítették egy alföldi fa-
luba. Temetésén még ott álltak egykori katonatársai, sop-
roni, pécsi, kassai cõgerájok és garnizonok parancsno-
kai, beosztott tisztjei. Irma néni Gizi lányával együtt bát-
ran és ügyesen végigcsinálta a kitelepítést. Egy hercegnõ-
vel és annak lányával került össze valami vályogfalú pa-
rasztházban, s késõbb römi közben, gyûrûs ujjaival ele-
gánsan gesztikulálva sokszor elismételte, “én aztán iga-
zán hálás lehetek a demokráciának, ha nincs Rákosi,
mikor fõzhettem volna egy konyhán egy igazi
Montenuovo hercegnõvel?”. Két év múlva megszabadult
a sártól és a robottól, s mivel Budapestre nem mehetett
vissza, félretett értékeibõl Veszprémben vásárolt magá-
nak és hajadon lányának egy régi családi házat. Ez az
ódon, hosszú folyosós, ötszobás ház lett aztán a család és
a rokonság ünnepi találkozásainak színhelye. Itt még volt
szalon, barokk tabernákulummal, rózsaszín márvány-
oszlopon álló méteres vázával, antik fotelekkel és a múlt
idõk ütemére járó díszes órával. Idõvel még valami cse-
lédféle is került, hóbortos öreglány, aki a szomszédból át-
járt segíteni a háztartásban. Budai Péter gyermekkora
óta imádta ezt a szalont. Komolykodva ült a fotelban, el-
nézte az ezüstkeretes fényképeken a régi tiszteket és asz-
szonyaikat, a töltényhüvelyekbõl összeeszkábált csú-
nyácska dísztárgyakat, amelyekkel hajdanvolt bakák
ajándékozták meg a bácsit, s behozatott magának egy
csésze teát a cseléddel, aki láthatóan rajongott érte,
zavarbaejtõ szavakkal dicsérve szépségét, fiatalságát,
gesztenyebarnán aláhulló, utóbb vállig megnövesztett
haját. “Nagyranõtt szép fiúbaba”, suttogta többször is
elérzékenyülten. Irma néni pedig a régi társasági életrõl

beszélt. Tiszti zsúrokról, bálokról, yachtklubról és a kor-
mányzó úrról, akivel állítása szerint többször teniszezett,
bár nem szívesen, mert az egykori ellentengernagy úgy-
mond “lopta a labdát”. Budai Péter sokszor elgondolko-
dott ezen az apró részleten, amely aligha kerül be a tör-
ténelemkönyvekbe, s csak addig marad fenn, amíg lesz-
nek, akik mesélnek róla családi és baráti körben. Igyeke-
zett minél többet beszívni magába e zárt és ódon világ
ízeibõl és történeteibõl. Aztán elbúcsúzott a néniktõl, s
visszalépett abba a másik világba, ahol diák volt, KISZ-
tag, a modern könyvek, filmek és a beatzene rajongója,
aki megjátszott véletlenséggel angol szavakat kevert a
mondataiba. Irma néninek, mint a legtöbb kitelepített-
nek, sikerült megõriznie fonyódligeti villáját. Tulajdon-
képpen õstelepes volt a harmincas évek elején kialakított
nyaralóhelyen, amelyen katonatisztek és állami tisztvise-
lõk voltak az elsõ tulajdonosok. A villáknak nevezett nya-
ralók egy része az alpesi faházakat, másik része pedig a
verandás magyar parasztházakat utánozta. Bauhausos
üdülõ Budai Péter nagy bánatára mutatóban sem volt a
telepen. Még a harmincas évek eszményeit idézõ utcane-
vek is túlélték a történelmi kataklizmát. Az elcsatolt terü-
letekre emlékeztettek, mint a Kassa és a Fiume utca,
protestáns vezérekre, akik felkeltek a Habsburg uralom
ellen, élükön az egész telepet átszelõ Thököly utcával, s a
Horthy-korszak saját hõseire, a két óceánrepülõ tisztre,
Endresz Györgyre és Magyar Sándorra. Az õ fényképeik
ott voltak a veszprémi szalonban is, fiatalon és repülõ-
tiszti egyenruhában örökítették meg egy eltûnt korszak
egyszerre modern és ábrándos ideáljait. De a hetvenket-
tes nyáron már senki sem beszélt Fonyódligeten Endresz
György repülõtisztrõl. A róla elnevezett utcában éppúgy,
mint végig a nyaralótelepen, beatzene üvöltött, esténként
kékesen vibrált a televízió, s a villák régi népe megtanult
együtt élni az új nyaralótulajdonosokkal és a csapatok-
ban érkezõ német turistákkal. Irma néniéknél is három
német házaspár nyaralt éppen. Két család Kelet-Német-
országból, kisgyerekekkel, s egy középkorú házaspár
Stuttgartból. A fenyõgerendákból ácsolt, feketére és pi-
rosra festett régi nyaraló mellett néhány éve új házat
húztak fel, három kényelmes szobával és egy közös nap-
palival a fizetõ vendégek számára. Irma néni és lánya a
régi házban lakott, ezekben a hetekben együtt egy bizo-
nyos Piri nénivel és Tomi fiával. Budai Péter rendszerint
az egykori cseléd apró szobáját kapta, egy ággyal és egy
székkel, mely utóbbin sporttáskáját tartotta, tekintve,
hogy az alvás szûk óráit leszámítva sohasem tartózkodott
a szobában. A Balatonlellén lestoppolt Trabantból kiszáll-
va Péter úgy ballagott Irma néni nyaralója felé, mintha
haza menne. Kisgyermekkora óta minden nyáron eltöl-
tött néhány hetet Ligeten, ahogy maguk között a telepet
nevezték. Innen vonatozott haza egy régi augusztus vé-
gén, hogy hétfõtõl aztán “entzbruderista” legyen, itt ké-
szült egy unokanõvérével az érettségire, a katonaságtól
leszerelvén ide sietett, hogy kihasználja az egyetemi év-
kezdésig hátralevõ heteket. Kinyitotta a kertkaput, vidéki
módra hangosan köszöntötte a lelkesen kiabáló néniket,
németül odaszólt az új ház teraszán reggelizõ vendégek-
nek.  A hangzavarra a szomszédok átnéztek a kerítésen,
s azt mondták egymás között, hogy “megérkezett az ezre-
desné pesti egyetemista unokaöccse”, ami a ligeti nyár-
ban Budai Péter társasági titulusa volt.

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Bár az idõjárás még nem, de a naptár már vitathatatlanul a nyár felé mutat. Sokan tervezgetik, hol töltik majd sza-
badságukat. Bizonyára ezen a nyáron is sokan pihennek majd a „magyar tengernél”, a Balaton mellett . E havi irodal-
mi rovatunkban egy kis nosztalgiázásra hívom a Kedves Olvasókat. Hegyi Gyula elbeszélésének segítségével idézzük fel
a hetvenes évek balatoni emlékeit.

Hegyi Gyula: BALATONI NYÁR (részlet)

Kardos G. György emlékére
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Múlt havi cikkünkben a nehéz helyzetbe
került (deviza) hitel adósok lehetõségeit
vettük sorra, ezúttal pedig a hitelfelvételen
gondolkodóknak szeretnénk néhány hasz-
nos tanácsot adni. Mielõtt e tanácsokat sor-
ra vennénk, vizsgáljuk meg röviden a hitel-
felvétel mögött megbújó leggyakoribb moti-
vációkat!

Ma már szinte mindent hitelbõl vásáro-
lunk, hiszen ez annyira egyszerûnek tûnik.
Csak bemegyünk néhány ezer forinttal –
netán még annyival sem – az üzletbe, és már
vihetjük is a hõn áhított terméket, melyre
ugyan nincs pénzünk, és talán soha nem is
tudnánk megvenni, ha egy összegben kelle-
ne fizetni érte, de így, hogy „majd késõbb
ráérünk törleszteni”, máris megjött hozzá a
kedvünk. A legnagyobb probléma, hogy a
legtöbben még mindig csak odáig látnak,
hogy a megvásárolt árut pár ezer vagy tíz-
ezer forintos havi törlesztõ részletért meg-
kaphatják. S hogy a kamattal akár kétszer
annyiba is kerülhet a végére az a bizonyos
termék? Nos, ennek már sokan nem szá-
molnak utána… 

A hitelügyletek alapja az a szükséglet,
hogy az emberek „most rögtön és azonnal”
szeretnének hozzájutni bizonyos termékek-
hez. Nem akarnak hónapokig félretenni,
míg összegyûlik a vételár, holott, ha bele-
gondolunk, a hitel esetében is pontosan ezt
csináljuk. Csak nem vásárlás elõtt, hanem
vásárlás után. Ugyanúgy félre kell tennünk
– gyakorlatban csekken vagy átutalással be
kell fizetnünk – bizonyos összeget. Csak ép-
pen sokkal többet, mint ha arra gyûjtenénk,
hogy egyszer majd bemenjünk a boltba és
egy összegben megvegyük, amire vágyunk.
Persze más kérdés, ha az ember milliós, ne-
tán tízmilliós nagyságrendben akar költe-
kezni. Egy ilyen összeget összespórolni va-
lóban esélytelen vállalkozás. Autó, lakás

vagy házvásárlásnál tehát valóban jól jön a
hitel, ekkor sem szabad azonban elfelejteni,
hogy csak addig érdemes nyújtózkodni,
ameddig a takarónk ér.

E rövid bevezetõ után nézzünk néhány
dolgot, amire feltétlenül érdemes odafigyel-
ni: 

1./ A bankok elsõ pillantásra közel azo-
nos feltételekkel kínálják hiteleiket, azon-
ban mégis akadnak olyan apró eltérések,
melyek több ezer forintos különbséget je-
lentenek a havi törlesztõ részletekben.
Ezért hitelfelvétel elõtt mindig nézzünk kö-
rül az ajánlatok között! Érdemes tehát ösz-
szehasonlítani a különbözõ hitelkonstrukci-
ókat elsõsorban a Teljes Hiteldíj Mutató
(THM) segítségével (a THM-rõl bõvebben
olvashatnak többek között a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeletének honlapján;
az alábbi linken példával is szemléltetett
részletes leírás található : 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/iranytu_
jobbmenu/thm/johatudja_thm.html?query=
THM).

2./ Különösen fontos, hogy értsük a devi-
zahitel forinthitellel szemben fennálló elõ-
nyeit, hátrányait! (A kérdést részben már
érintettük múlt havi cikkünkben.) Érdemes
tehát odafigyelni arra, hogy: 

- az eladási és vételi árfolyam között elté-
rõ mértékû különbségek lehetnek a külön-
bözõ bankoknál; 

- milyen árfolyamot alkalmaz a bank és
azt hol lehet megismerni; 

- van-e átváltási költség vagy rendelke-
zésre tartási jutalék az adott konstrukció-
ban; 

- a bank a devizakamat változását milyen
módon képzi, köti-e nemzetközi irányadó
kamatokhoz; 

- a bank nyújt-e árfolyam-garanciát az
adott hitelkonstrukcióhoz, illetve milyen

más lehetõség van az árfolyamkockázat el-
leni védekezésre. 

Devizahitel felvétel esetén a hitelnyújtó
törvényi kötelezettsége felhívni ügyfelei fi-
gyelmét a jövõbeni árfolyamváltozás kocká-
zataira, az ún. kockázatfeltáró nyilatkozat
segítségével. Ezt a nyilatkozatot ne írjuk alá
automatikusan, hanem aláírás elõtt olvas-
suk el figyelmesen! A legtöbben hitelfelvé-
teli döntésüket a hitelfelvételkor aktuális
törlesztõ részletekre alapozzák, azonban az
esetleg hátrányos árfolyam- és kamatválto-
zások lehetõségét nem veszik figyelembe.
Célszerû számszerû tájékoztatást is kérni
arról, hogy bizonyos kamat-, illetve árfo-
lyamváltozás esetén hogyan változik tör-
lesztõ részletünk. Számos bank esetében le-
hetõség nyílik arra, hogy az ügyfélszolgála-
ton vagy a bank honlapján, kalkulációs mo-
dellek segítségével megismerjük az esetle-
ges kamat-, illetve árfolyamváltozásnak a
törlesztõ részlet mértékére gyakorolt hatá-
sát, de ezt a Felügyelet honlapján található
hitelkalkulátor
(http://apps.pszaf.hu/ hitkalk/DCCInput.aspx)
segítségével is kiszámolhatjuk.

Összefoglalásképpen szeretném idézni a
Felügyelet fogyasztóknak szóló tanácsait:
Az információk birtokában, azokat megfon-
tolva döntsünk csak arról, hogy tényleg fel-
vesszük-e a hitelt. „Ha a hitelezõk mara-
déktalanul betartják a felelõs hitelezés elve-
it, és mi fogyasztók is megfontolt pénzügyi
lépéseket teszünk, elkerülhetjük, hogy ked-
vezõtlen döntéseink következményei miatt
kelljen aggódnunk. A felelõs hitelezési kör-
nyezet kialakításában ugyanis mindenkinek
– úgy az adósnak, mint a hitelezõnek – meg-
van a maga felelõssége.”

A Kedves Olvasók esetleges jogi tárgyú
kérdéseit, észrevételeit várom a

jogirovat@gmail.com címen.
dr. Veres Zoltán

VAN HITELE?
- Mérlegelési szempontok hitelfelvétel elõtt§ §

KKöözziinnttéézzmméénnyyeekk  ffeellúújjííttáássáárróóll
Lakosságunk örömmel tapasztalta, hogy városunk önkormányzata nagy

gondot fordított közintézményeink helyzetére. Az idei évben nem kisebb dol-
gok történtek ezen a téren, mint az, hogy a múltévben elkezdõdött felújítási
munkálatok teljes egészében befejezõdtek. Az Egészségügyi Központ, a Sza-
badidõközpont és az Általános Iskola is új köntöst kapott. Megújultak kívül-
rõl és megújultak belülrõl is. Számunkra, lakosok számára nem mindegy –
nem is lehet mindegy –, hogy ezek az intézmények milyen állapotban van-
nak, miután ezek az intézmények második otthonunknak is számítanak.
Ugyanis ide járunk gyógyulni, ide járunk tanulni, és ide járunk szórakozni is.
A három felújított intézménye közül a legrégebbi az iskola. Annak már törté-
nelme és emlékei is vannak, azért a továbbiakban errõl szólunk részleteseb-
ben.

Ma csodálkozva és álmélkodva tekintünk a felújított iskola épületére. Mi,
régi bábolnaiak valamikor ide jártunk iskolába. Itt kaptuk meg tudásunknak
elsõ csíráit, a betûvetést, az írást, az olvasást, majd késõbb az emberséget, a
tisztességet, a hazaszeretetet, vagyis a társadalmi élet követelményeit is. Ma is
szeretettel emlékezünk erre az idõre, melyet ezen iskola falai között eltöltöt-
tünk. Ez a gyönyörû épület már nem az az épület, ami a mi fiatal éveinkben

létezett. Ez sokkal nagyobb, sokkal szebb és sokkal gazdagabb. A mi emléke-
zetünkben is nagy volt az akkori épület, de az akkori vénánknak megfelelõen
volt nagy. Mi legalább is nagynak láttuk. Persze ez több, mint 70 évvel ezelõtt
volt. Bizony több, mint 70 év telt el azóta, amikor a mi korosztályunkat 1932-
ben szüleink beíratták az iskola elsõ osztályába. Híres, jónevû tanító gárda
volt itt, Bábolnán. Néhányat közülük megemlítünk. Ilyen volt Buray Anna,
Hammer Jenõ, Ignáth Mihály, Blázsik Ferenc. Ez utóbbi több, mint 30 évig az
iskola igazgatója is volt. Ez bizony régen volt. Azóta már sok víz lefolyt a Du-
nán. Azóta megértük a II. világháborút, megértük a szovjet megszállást, meg-
értük a világot csodálatba ejtõ 1956-os magyar forradalmat és megértük az
azóta eltelt több évtized szabadságát is. Ez a szabadság hazánknak, ezen be-
lül településünknek, Bábolnának is hihetetlen fejlõdést hozott. A pusztából
város lett, és ez a város mindannyiunk örömére egyre fejlõdik, egyre szépül.
A most felújított és átalakított iskola, az egy csoda. Persze kívülrõl! Reméljük,
belülrõl is az lesz. Bízunk abban, hogy az itt tanuló gyerekek a betûvetésen
túl emberségbõl, tisztességbõl és hazaszeretetbõl is olyan kedvezõ változáson
mennek keresztül, mint maga az épület.

A három felújított intézmény – köztük az iskola – nemcsak üde színfoltja
lett városunknak, de önkormányzatunk vezetõségének munkáját is dicsérik.

SSzzaakkááccss  FFeerreenncc
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Program:
10.00 órától Tájékozódási kerékpárverseny

Rajt és nevezés: 2 fõs csapatokkal 
a Sportcsarnok elõtt

A SZABADIDÕKÖZPONTBAN
14.00 órától Pókerverseny 

Nevezés: Lengyel Dánielnél telefonon,
vagy a helyszínen
Nevezési díj: 500.-Ft

19.00 órától Made in Hungária
a Magyarock Dalszínház elõadása
Jegyek 14 órától a helyszínen kaphatók
200 Ft-os áron.

21.00 órától Tûzgyújtás, tánc a tûz körül
21.30 órától DISCO

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)

A  Fenyõ  Miklós  életét  feldolgozó  nagysikerû  színházi  darab
közismert  slágereivel,  szellemes  párbeszédeivel  igazi  legenda.

Éppúgy,  mint  az  elõadásban  megjelenõ  Hungária  együttes.
Hatvanas  évek,  rock  and  roll,  utcabál...

Bábolnai Szabadidõközpont 2010. június 26. 19 óra.
Belépõ: 200,- Ft

HITEL – HITEL

HITEL – HITEL

Osztrák hitelekre
üzletkötõt keresünk!

IDÕPONTEGYEZTETÉS:

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

JELZÁLOGHITELEK
építésre, vásárlásra!

APEH-tartozás,
közüzemi számlák és

végrehajtás rendezése!



2010. június 13. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚNIUS  13. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS  20. –  Vasárnap 11 óra
JÚNIUS  27. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS    4. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS  11. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS  18. –  Vasárnap 11 óra

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

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
sandor.szakal@vivamail.hu

Kántorok: 
Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra

Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com

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.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚNIUS 20. vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu

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
13-án vasárnap 18.30 órakor szentmise

- Évközi 11. vasárnap
20-án vasárnap 18.30 órakor szentmise

- Évközi 12. vasárnap
27-én vasárnap 18.30 órakor szentmise

- Évközi 13. vasárnap

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

Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
A szentmisék idõpontja változhat.

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

Mi is a konfirmáció?
A közelmúltban a Bábolna Tv nézõi egy csodálatos és ritka alkalomnak

lehettek szemtanúi. A bábolnai protestáns templomban május 16-án há-
rom fiatal tett konfirmációi fogadalmat. Utoljára ilyen alkalom ebben a
templomban hat éve volt, de a nagyobb gyülekezetekben is legfeljebb csak
évente egyszer van ilyen lehetõség.

De mi is az a konfirmáció? A konfirmáció egy olyan alkalom a hitre ju-
tás útján, melyben a református egyháztag a gyülekezet közösségében
megerõsítést és felhatalmazást nyer, hogy a közösség úrvacsorával élõ tag-
ja legyen. Durván fogalmazva a konfirmáció a református egyház felnõtté
avatási szertartása. Azok a fiatalok, akik hitoktatásban vettek részt, ezen az
alkalmon bizonyítják, hogy megtanulták a hittananyagot. Ez az ünnepi is-
tentisztelet után, kérdés-felelet formában – úgynevezett „káté”-ként –
hangzik el. Miután a gyermekek válaszoltak a nekik feltett kérdésekre –
eddig még mindenkinek sikerült válaszolnia – fogadalmat tesznek, hogy
meg kívánnak maradni a református egyház kebelében. Utána a lelkész
megáldja a fogadalmat tévõket, és felhatalmazza õket arra, hogy az úrva-
csorával éljenek. Ezt általában egy rövid köszöntés követi, melyben a gyü-
lekezet egyik tagja – általában a gondnok – üdvözli a közösségben a fiata-
lokat.

Miért fontos ez? A református szertartás szerint a keresztelés alkalmával
a szülõk és a keresztszülõk fogadalmat tesznek, hogy gyermeküket hitben
és a református egyház kereteiben nevelik. Mindezt azért, hogy a gyermek
majd felnövekedve eljusson oda, hogy hitérõl õ maga tegyen vallást a kon-
firmáció alkalmával, Isten és a gyülekezet színe elõtt. Tehát a szülõknek a
konfirmáció a fogadalmuk betöltése.

De miért fontos ez a gyerekeknek? Igazából itt már nem lehet egységes
választ adni, mindenki más és más ok miatt jut el a konfirmációig. De tény,
hogy ez a szertartás nem csak az úrvacsoravételre jogosít fel. Bár önmagá-
ban ez is elég lenne ahhoz, hogy egyházunk fontos eseményének nevezzük,
de ha valaki tizennyolc éves korában az egyházközség választó tagja akar
lenni, akkor nem elég csak egyházfenntartást fizetnie; szükséges, hogy elõt-
te konfirmáljon is. Ezen túl, az olyan szertartásokhoz, mint mondjuk gyer-
mekének keresztelése, vagy a házasságkötésének megáldása, szükséges,
hogy a résztvevõk: szülõk, keresztszülõk, házasulandók már konfirmált re-
formátusok legyenek.

Mikor lesz legközelebb? Minden év szeptemberében, a hittanév kezde-
tével egy idõben meghirdetjük a konfirmációi oktatást is. Szeretettel vá-
runk olyan 13-14 éves fiatalokat, akik ezzel szeretnék hittan-tanulmányai-
kat lezárni, és olyanokat is, akik ezúton szeretnék beteljesíteni azt a foga-
dalmat, melyet szüleik keresztelésük alkalmával tettek. MVP



Miközben Zsuzsa asszony kedvtelésérõl me-
sél, az asztalra sorra teszi elém a szebbnél
szebb munkákat. – Ez itt andrásfalvi, ez itt
lõvétei, ez meg itt rábaközi minta – mutatja a
különféle geometrikus motívumokkal kivarrt
terítõket. 

Majd befordul a szobába, s már egy halom
mintakönyvvel tér vissza. Ezekbõl meríti az
ihletet, hiszen gyakran nem „egy az egyben”
másolja az ábrákat, hanem saját ízlésvilága
szerint válogat belõlük. Ezért cáfolja azt a
megjegyzést, miszerint a népmûvészet épp kö-
töttségei miatt véges mintakinccsel rendelke-
zik.

– Itt csak a színek adottak, hiszen a piro-
son, a bordón a kéken és a feketén kívül a szé-
kelyföldi és a rábaközi tájegységben nem hasz-
náltak mást. Azonban a minták variációja vég-
telen. Nekem is több ezer motívum van a bir-

tokomban, ha életem végéig hímeznék, akkor
sem tudnám kivarrni az összeset – nevet. 

Miközben gyengéden széthajtja a filigrán
mintával díszített futókat, a több száz órányi
munkával készített nagy asztalterítõket, törté-
nelmi korok helységnevei elevenednek meg:
Lõvéte, Adrásfalva, Gyergyókilyénfalva,
Hertelendy-falva. Schulmann Istvánné azt
mondja, hozzá ezen tájegységek szín- és min-
tavilága áll a legközelebb, s szeretné, ha mûvé-
szete is hozzájárulna ahhoz, hogy ezek a tele-
pülések emlékezetünkben fennmaradjanak.

Azt, hogy most hol tart Zsuzsa, munkáin
lemérhetjük. Arról azonban már faggatni kell,
hogy elmesélje, mikor vett elõször hímzõtût a
kezébe. – Még gyerekkoromban kongréra ké-
szített keresztszemes hímzésekkel kezdõdött a
hobbim – mondja. Majd már ifjú feleségként
egy, az akkori Lányok-Asszonyok címû újság-
ba írt levele alapján otthonában meglátogatta
Lengyel Györgyi, aki több, e tárgykörben írott
könyv szerzõjeként a téma szaktekintélyének
számított. Az õ tanácsai, bírálatai alapján so-
kat tanult a mesterségrõl Zsuzsa asszony. Ké-
sõbb egy kétéves tanfolyamra beiratkozva Dí-
szítõmûvészeti szakkörvezetõi címet szerzett.
Persze ezek mind fontos állomások voltak az
életében. Ám talán még ennél is jelentõsebb
az a rengeteg gyûjtõmunka és folyamatos
hímzés, amellyel mind a mai napig tökéletesí-
ti tudását. Igaz, ez nem jelent fáradságot Zsu-

zsa asszony számára. Mint mondja, elvesztege-
tettnek tart minden napot, amikor nem vehet
tût a kezébe. Ezért hétbõl szinte hétszer napi
nyolc-tíz órát hajol a hímzõ rámája fölé. 

A Népi Iparmûvész cím rangos elismerés,
ennek ellenére még ez sem készteti megállásra
Schulmann Istvánnét. Most gõzerõvel készül
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Ha-
gyományok Háza, és a Népmûvészeti Egyesü-
letek Szövetsége által meghirdetett Élõ Nép-
mûvészet elnevezésû pályázatra, amelynek cél-
ja, hogy korunk viselet- és lakás-kultúrája, va-
lamint a népmûvészet között megtalálja a kö-
zös nevezõt. 

Tradíció, hagyomány – jövõbe mutató fo-
galmak. Kézenfekvõ a kérdés, vajon a profesz-
szionális hímzés tudományát van-e, aki to-
vábbviszi a Schulmann családban? Erre Zsuzsa
asszony a nagymamák utánozhatatlan moso-
lyát ölti magára. Mint mondja, unokái most
ismerkednek a mesterség rejtelmeivel, de nagy
kedvvel és szeretettel végzik a munkát. Ma
még egyszerûbb mintákat varrnak ki, de ha-
marosan eljön az idõ, amikor Adrásfalva,
Lõvéte és a többi mesés nevû erdélyi település
hagyatékát tûvel „írják” elõbb a vászonra,
majd az utókor emlékezetébe

. - bakos mónika -
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BIBE. Így, csupa nagybetûvel
írva azt hihetnénk, valami
botanikai témájú szaklap címe
lehet. Pedig a betûszó a
Bábolnai Íjászok Baráti
Egyletét takarja, igaz, azért a
növénytani vonatkozás is tetten
érhetõ a névválasztásban, lévén

az egylet találkozóit a város
gyönyörû növénykertjében, az
Arborétumban tartja.

Ez a kis összetartó és egyre
bõvülõ társaság pedig immár
rendszeresen versenyeket
szervez, amelyeken nem
feltétlenül a gyõzelem, mint
inkább az ismeretszerzés és a jó
hangulatú együttlét a fontos.
Legutóbb május 1-én családi
nappal egybekötött íjász-
versenyre várták a tagokat és az
érdeklõdõket a már megszokott
helyszínre. Mint azt Lóth
József, arborétum-vezetõ
elmondta: tavaly húsvétkor
hasonló programot szerveztek,
ám az idén magasabbra tették a
mércét. Éppen ezért a korábbi-
aknál több, szám szerint 21 lõál-
láson próbálhatták ki a
versenyzõk tudásukat. Mivel
nemcsak az íjászat, mint

sportág, de egyben a hon-
foglalás kori hagyományok
õrzése is szerepel az egylet cél-
jai között, a vállalkozó kedvûek
egy falóról a hun harcmodorra
jellemzõ hátrafelé és
oldalirányú nyilazást, de a mag-
aslesrõl történõ „vadászatot” is
kipróbálhatták. 

A gyakorlásra szükség is van,
hiszen mint az Lóth József

elmondta, az egylet tagjai rend-
szeresen járnak a Felvidékre és
a környék településeire hasonló
profilú versenyekre. Sõt, amen-
nyiben céljaik szerint bõvíteni
tudják a taglétszámot és arra
igény mutatkozik, az íjászok
akár havonta is összemérhetik
majd tudásukat a növénykert-
ben. 

- bm - 

Tûvel írott hagyomány
Három és fél évtizednyi munka után nagy elismerés érte Schulmann Istvánné Zsuzsát.

A Hagyományok Házába zsûrizésre beadott harmincöt munkája alapján az ítészek neki
adományozták a megtisztelõ Népi Iparmûvész címet. S bár ez a rang csupán erkölcsi el-
ismeréssel jár, pénzdíjjal nem, a jutalmazott így is nagyon boldog.

Az arborétum BIBE-je
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Talán a médiának köszönhetõ az a
jelenség, hogy napjainkra már nemcsak
a fiatalok, hanem az idõsebb korosztály
is aktívan érdeklõdik az egészségmegõr-
zés, és az alternatív gyógymódok iránt.
Ezt a tapasztalatot erõsítette meg
Fábiánné Tóth Hedvig gyógyszerész/ter-
mészetgyógyász is, aki május 13-án tar-
tott érdekfeszítõ elõadást az Idõsek
Klubjában az allergiáról és annak alter-
natív kezelésérõl. Mint mondta, a ko-
rábbiakkal ellentétben ma már az ötve-
nen-hatvanon túliakat is vonzzák az új
eljárások, a különféle betegségek elõre-
haladottságának lassítása és a test kar-
bantartása. Korábban szinte kizárólag a
jobb fizikai állapotú fiatalokat foglalkoz-
tatták az alternatív orvoslásban rejlõ le-
hetõségek, mára a prevenció és a keze-

lés az idõsebb generáció számára is kö-
vetendõnek tûnik.

A bábolnai idõsek most az allergiá-
ról, annak kialakulásáról, kezelésérõl
tudhattak meg érdekes információkat a
szakembertõl. Természetesen, mivel a
természetgyógyászat a nyugati orvoslás-
tól némiképp eltérõen a teljes embert
veszi figyelembe, így Fábiánné Tóth
Hedvig elõadásában nagy hangsúlyt fek-
tetett az egészséges életmód és a helyes
táplálkozás fontosságára. Véleménye
szerint igaz az a régi bölcsesség, misze-
rint „Az vagy, amit megeszel.”   S mivel
idõs korban is szükséges a táplálkozás,
soha sem késõ elkezdeni odafigyelni
mibõl, mikor, mennyit eszünk, így szá-
mos, betegséget okozó méreganyagtól
szabadíthatjuk meg testünket. –  bm  –    

A fejfájások két nagyobb cso-
portra oszthatók. Az egyik az el-
sõdleges fejfájás, mint a migrén,
cluster fejfájás, tenziós fejfájás és
a krónikus rohamokban elõfor-
duló féloldali fejfájás. A másik
nagyobb csoport: a fejfájás ideg-
rendszeri, vagy más szervi beteg-
ség kísérõ tüneteként jelentkezik.

Fejfájást okozhat pl. idegi ter-
helés, rossz emésztés, magas vér-
nyomás, alacsony vérnyomás,
frontérzékenység, fertõzések, da-
ganat is.

A fejfájásokat mindig a kiváltó
ok szerint kell kezelni.

Ha idegi megterhelés okozta,
akkor a lelket kell gyógyítani. Mi,
természetgyógyászok  úgy segí-
tünk ezen, hogy idegerõsítõ
gyógynövényeket alkalmazunk,
mint a citromfû, macskagyökér,
komló.

Ha valakinek a magas vérnyo-
mástól fáj a tarkója, akkor célsze-
rû a hipertóniát kezelni.

Alacsony vérnyomás esetén a
homlokon, halántékon érzékel-
hetõ a fájdalom. Jó hasznát ve-
hetjük a rozmaring teájának, il-
letve illóolajának. 

Ha a májunk túlterhelt, akkor
a halántékon jelentkezik a fejfá-
jás. Megoldás lehet a máj méreg-
telenítése aromatikus , emésztést
elõsegítõ, keserû anyagokat tar-
talmazó gyógynövényekkel.

Talán az egyik legnagyobb
probléma a migrén kezelése.

A migrénes rohamokat való-
színûleg a vérerek és az agy vérel-
látottságának ingadozása okozza.

Jellegzetessége a rohamokban
jelentkezõ, rendszerint féloldali
lüktetõ fejfájás.

A migrénes rohamnak 4 fázisa
lehet- bevezetõ fejfájás, aura, fej-
fájás, utótünetek. A bevezetõ fá-
zis a roham elõtt 24 órával jelent-
kezik. Ezt követi az aura jelensé-
ge. Ilyenkor színes, villódzó fé-
nyekrõl, látáskiesésrõl végtag-
okon érzett zsibbadásról számol-
nak be a páciensek. 

Maga a fejfájás halántéktájról
indul, heves, lüktetõ jellegû. A
roham elmúltával gyakori vizelési
inger jellemzõ. Az utótünetek  fá-
radtság, kimerültség, koncentrá-
lási nehézség formájában jelent-
keznek.

A migrén kialakulásának pon-
tos oka még nem tisztázott. Pro-
vokáló tényezõk közé tartozik az
idõváltozás, pszichés terhelés,

menstruáció, fogamzásgátló sze-
rek, bizonyos élelmiszerek,
gyógyszerek fogyasztása.

Néhány szó a kezelésrõl:
A beteget, ha lehet, fektessük

csendes, sötét szobába, fejére te-
gyünk borogatást. A borogatás
hideg vizébe célszerû néhány
csepp borsmentát csepegtetni.

Belsõleg olyan gyógyteát ita-
tunk vele, amelyek oldják az ér-
görcsöket és csökkentik a vérnyo-
mást. Szóba jöhet a citromfû,
macskagyökér, galagonyavirág,
komló. Illatlámpában 1:1 arány-
ban borsmentát és levendulát pá-
rologtassunk.

Az elõbb említett gyógynövé-
nyek kivonatát tartalmazó gyógy-
krémet masszírozzuk a fájós terü-
letre.

Bizonyos táplálék kiegészítõk
szintén eredményesek lehetnek a
terápiában.

Ilyenek a magnézium-szulfát
tartalmú készítmények, amelyek
görcsoldó hatásuknál fogva ered-
ményesek. A koenzym Q 10 is ha-
tásos lehet.

További alternatív megoldás
lehet a pihenés. Próbáljon a beteg
izomlazító gyakorlatokat végezni,
sokat aludni.

Egyéb alternatív gyógymód le-
het a BEMER 3000 mágnes terá-
pia .

Általános hatásaként megem-
líthetõ, hogy 

1. javul a vérellátás
2. növekszik a vérben az oxi-

génkoncentráció
3. javulnak a véráramlás para-

méterei
4. javul a sejtek anyagcseréje.
Az érrendszerre gyakorolt ha-

tását tekintve
1. a szervezeten belül a NO

rendszer serkentésével szabályoz-
za az érszabályozást

2. javítja az agy és az izomzat
mikro keringését

3. javítja az agy anyagcseréjét
4. javítja a központi szabályo-

zást.
Végezetül fontosnak tartom

kihangsúlyozni, hogy gyógyító ha-
tású  lehet a pozitív gondolkodás
azoknál az egyéneknél , akik hisz-
nek a természetgyógyászatban és
jártasak a pozitív gondolkodás
„mûvészetében”.

Hihetetlenül hangzik, de pozi-
tív gondolkodással 5 perc alatt
meg lehet szüntetni a fejgörcsöt.

Fábiánné Dr. Tóth Hedvig

Gyógymód a pirulákon túlAA  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszz  ttoolllláábbóóll……

Alternatív  gyógymódok  a  fejfájás,
migrén  kezelésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Léber Gabriella, sajtóreferens
2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. 

Telefon: 34/517-777 ( 21-27), Mobil: 06-30/298-67-94
e-mail: sajto.komarommrfk@komarom.police.hu

Nagyobb a kár, mint a lopott érték
– elszaporodtak a gépkocsifeltörések

(Komárom-Esztergom megye)
Több száz figyelmeztetõ táblát helyezett ki megye szerte a Komárom-

Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság, a várt eredmény elmaradt, nem
csökkentek a gépkocsifeltörések. A kis kockázattal járó, gyorsan elkövet-
hetõ bûncselekmény ismét egyre gyakoribb a megyében, pedig könnyû-
szerrel megelõzhetõk lennének. 

Temetõk, bevásárlóközpontok, turisztikai célpontok parkolóinak bejá-
ratánál helyezte ki felhívását a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság. Arra figyelmeztetik az állampolgárokat, hogy ne hagyjanak
értéket az autóban. A bûnözõknek egy perc is elegendõ, hogy az ablakot
betörve kiemeljék az autóban hagyott táskát vagy más értéket és elmene-
küljenek. Sokszor a rongálási kár többszöröse annak, amit a tolvajok ma-
gukkal visznek. Kedden Oroszlányban fordult elõ ilyen eset. A gépkoc-
sifeltörõk zsákmánya a hivatalos okmányokon túl, mindössze 6.000 forint
volt, miközben az autó javítási költsége ennek a többszöröse lesz. 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság arra kéri a la-
kosságot, hogy semmilyen értéket ne hagyjon az autóban jól látható he-
lyen. Az sem megoldás, ha a táskákat egy kabáttal, vagy takaróval takarják
le, az ugyanis szintén árulkodó jel lehet a gyakorlott tolvajoknak, így azo-
kat tegyék a csomagtartóba, de a legjobb és legbiztonságosabb megoldás,
ha magukkal viszik, még akkor is, ha csak néhány percre hagyják el az au-
tót.

KEM RFK Sajtószolgálata Tatabánya, 2010. május 5.
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Mi, az alsós munkaközösségben dolgozó tanító nénik sokat töp-
rengtünk azon, mivel is szerezhetnénk igazán örömet kis diákjaink-
nak gyermeknapon. Végül úgy gondoltuk, hogy a Virgonckodó Ját-
szópark nagy méretû fajátékai között mindenki kedvére válogathat
majd.

Megrendelésünkre a vállalkozó 2010. május 28-án pénteken 9
órára, több mint húszféle, egyedien kialakított, népi hagyományõr-
zõ és modern ügyességi játékot állítatott fel a gombaházak mellet-
ti füves területen. A hídról történõ horgászat, golyólabirintusok,
szabadesés, kacsás egyérintõ, karikadobáló, csodapalota, rakétaki-
lövõ, golyóleguruló, amõba, útkeresõ-útvesztõ, képkirakók, lépege-
tõk, tipegõk és gólyalábak óriási tetszést arattak a gyermekek köré-
ben. Igyekeztek minél több eszközt kipróbálni, eredményt elérni,
még akkor is, ha az bizony nem volt könnyû. A logikai, mozgás- és
képességfejlesztõ játékok közül több csapatmunkát igényelt. Jó

volt látni, ahogy kisebbek, nagyobbak, diákok és tanító nénik együtt
munkálkodva, egymásra odafigyelve igyekeztek a kihívásoknak
megfelelni.

Két órás vidám játék után átsétáltunk a napközi konyhájára,
ahol finom ebéddel vártak bennünket.

Késõbb a szabadidõközpontban folytatódott a gyermeknapi
program, melyen már a felsõ tagozatosokkal együtt vettünk részt.
Egy bûvész kápráztatott el minket kártyáival, kendõivel, karikáival.
Varázslatos mutatványaihoz kisebbeket majd nagyobbakat is segít-
ségül hívott a színpadra. Több diákunkról is kiderült, hogy titokban
„bûvésztudománnyal” rendelkezik. Jó hangulatban telt az itt töltött
idõ, hiszen felváltva csodálkoztunk és kacagtunk is.

Remélem, hogy iskolánk tanulói jól érezték magukat ezen a na-
pon, és többször is visszaemlékeznek majd a vidám pillanatokra. 

Simonné Farkas Beáta

Az ,,óriás’’ fajátékok birodalmában



Gyereknap a felsõ tagozaton
2010. május 28-ára szerveztük az általános iskolai gyereknapot.

A megnyitó és a gyerekek köszöntése után ügyességi versenyek vet-
ték kezdetüket az iskola területén. Négy helyszínen zajlottak a
“megpróbáltatások”: tanulóink az iskola pályáján  karbantartónk,
Simon Péter és Vendégh Martin 7. b osztályos tanuló által elkészí-
tett kerékpáros ügyességi pályát próbálhatták ki, kicsit odébb gó-
lyalábon járhattak, a kerítés melletti füves területen tojást guríthat-
tak és az egyik termünkben bebizonyíthatták, milyen gyorsan isme-
rik fel a mai zeneslágereket. Ezt követõen az aulában megkezdõ-
dött a várva-várt karaoke, mely idén is nagy sikert aratott, fõleg
csoportos produkciókat hallhattunk. A délelõtti programot az
eredményhirdetés zárta. A tojásgurítást és a zenefelismerést osz-
tályszinten értékeltük, 5-6. osztályosok közül 1. helyezett a 6. b, 2.
helyezett az 5. a lett, 7-8. osztályosok közül 1. helyezést a 8.a, 2. he-
lyezést a 7. b érte el. Egyénileg értékeltük a kerékpáros és a gólya-
lábas versenyeket. A legjobb “biciklisták” 5-6. évfolyamon: 1. Kráz
Barnabás 6. a, 2. Csillag  Máté 6. a, 3. Patkó Eszter 6. a, 7-8. évfo-
lyamon: 1. Pápai Tamás 8. c, 2. Mednyánszky Richárd 7. a és 3.
Böröcz Liza 8. a osztályos tanulók lettek. Legügyesebben jártak gó-
lyalábakon 5-6. évfolyamon: Kráz Barnabás 6. a, Horváth Zoltán 5.
b  és Komora Ildikó 5. a, 7-8. évfolyamon: Sárkány Olivér 7. b, Sza-
bó Bence 7. a és Szász Márton 8. a osztályos tanulók. Különdíjat
kapott a gyereknapon nyújtott segítségéért Vendégh Martin és Bor
Ádám. A legjobb karaokésok a 6. b osztályos lányok és Katona
Csaba 6. b-s tanuló lett.  Az eredményhirdetést követõen a felsõsök
is kipróbálhatták a kereskedõ udvar mellett felállított érdekes fa já-
tékokat, majd mindenki jóízûen fogyasztotta el ebédjét az ebédlõ-
ben, ezután mentünk a szabadidõközpontba, ahol Susán Péter bû-
vész produkciója következett, a gyerekek nem kis örömére. E szó-
rakoztató mûsor zárta ezt a vidám napot. Köszönjük támogatóink
segítségét: Aliter-P. Kft., IKR zRT., Esca és Pábli Zsolt.

Kovács Judit
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ÉÉlleett
aazz  óókkoorrbbaann

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy
három hetet meghaladó alprojektet is meg
kellett valósítanunk. Két bevont csoporttal,
az 5. a és 5. b osztállyal dolgoztunk együtt.

Három héten át minden tantárgy kereté-
ben az ókori emberek világával, mûvészeté-
vel, kultúrájával, tudományos eredményei-
vel  foglalkoztunk. Ezt egészítették ki a dél-
utáni foglalkozások, melyek közül kettõt
emelek ki. Élõ történelem óra keretében is-
merkedhettünk az I. század hadseregével,
fegyverzetével, hadi szokásaival. Az óra kü-
lönlegeségét az adta, hogy mindezt a Legio
Brigetio két harcosának segítségével, be-
mutatójával tehettük meg, majd a gyerekek
ki is próbálhatták azokat az eszközöket,
amelyeket a légiósok használtak. Így mara-
dandó élményt szereztek, a közvetlen isme-
retszerzés pedig tudássá alakul.

Az ügyes kezû tanulók is kamatoztathat-
ták tudásukat, hiszen kézmûves foglalkozás
keretében csodálatos alkotásokat készítet-
tek, amelyek szintén az ókort idézték.

Készültek kínai legyezõk, fáraókat, hie-
roglifákat, szkarabeusz bogarakat ábrázoló
gipszképek.

A sok-sok elõzetes munka után nagy iz-
galommal vártuk a projekt zárónapját, má-
jus 25-ét. E nap programjaiba már vala-
mennyi felsõ tagozatos osztályunkat bevon-
tuk. A különbözõ tanórákon és a kézmûves
foglalkozáson készült tablókból, tárgyakból
kiállítást rendeztünk. Maskarák, avagy a
nagyfejûek országában címmel görög szín-
házi elõadásra invitáltuk a vendégeket és a
diákokat. A hieroglifák rejtélye vetélkedõ
keretében kilenc helyszínen adhattak szá-
mot diákjaink az ókorról szerzett tudásuk-
ról. Az itt szerzett pénzzel mindenki elme-
hetett a jósdába, és jóslatot kérhetett. Ter-
mészetesen a sport sem maradhatott ki, hi-
szen már az ókori emberek is nagyon fon-
tosnak tartották a testedzést.

Mint tudjuk, Kr. e. 776-ban rendezték
meg az elsõ olimpiát a görögországi
Olympiában.

A mi kis olimpiánkon futásban, ugrás-
ban, dobásban, kocsiversenyben mérhették
össze tudásukat diákjaink. A gyõzteseket
természetesen mi is koszorúval, igaz babér-
koszorú helyett csak borostyánkoszorúval
jutalmaztuk.

A vetélkedõ két legügyesebb osztályát –
az 5. b-t és a 8. c-t - végül egy ókori római
lakomán láttuk vendégül. Kellemes zene
mellett fogyaszthattak már az ókorban is lé-
tezõ gyümölcsöket: fügét, narancsot, pisztá-
ciát, körtét, szõlõt, különbözõ aszalványo-
kat.

Természetesen egy kis kóstolónak a töb-
bi osztály is részese lett.

A mai korban már más módszerek alkal-
mazásával kell felkeltenünk a diákok ér-
deklõdését, kell motiválttá tennünk õket az
ismeretek megszerzésére és befogadására. 

A közvetlen tapasztalat útján szerzett is-
meret  maradandóbb lesz , és így válik belõ-
le igazi tudás. S ha a nevelési oldalát nézzük
ennek az oktatási formának, akkor ott is so-
kat nyerünk, hiszen óhatatlanul megtanul-
nak bizonyos viselkedési normákat, egymás
elfogadását, a másokkal való együttmûkö-
dést.

Tõlünk, pedagógusoktól sok-sok mun-
kát, elõkészítést, jó szervezést követel meg
egy-egy ilyen projekt sikeres lebonyolítása.

Köszönet minden kollégának ezért. Kü-
lön köszönet Morovicz Józsefnének, Erzsi-
kének, aki jósnõként hasznos jóslatokkal
látta el diákjainkat, és Kiss Andrásnak, aki
támogatásával hozzájárult, hogy igazán bõ-
séges lakomán vehettek részt a legügyesebb
osztályok.

Veresné Szkocsek Mária
szakmai vezetõ



Az egyetemi felvétel, a diploma vagy
a nyelvpótlék függhet a nyelvvizsga bizo-
nyítványtól.

Rengeteg a vizsgatípus, nehéz eliga-
zodni a választékban. A nyelvtanulók-
nak elsõsorban azt kell eldönteni, hogy
egy- vagy kétnyelvû nyelvvizsga felel-e
meg leginkább a képességeiknek.
Elõbbin nincs, utóbbin van magyar
nyelvre, vagy magyarról idegen nyelvre
történõ fordítás.

A szóbeli és írásbeli részt külön is le
lehet tenni. A csak szóbeli vizsgát ’A’ tí-
pusúnak, az írásbelit ’B’ típusúnak, a
komplex vizsgát pedig ’C’ típusúnak ne-
vezik. Ez nem keverendõ össze az euró-
pai szintrendszer elnevezéseivel, ahol a
’B1’ alapfokot, a ’B2’ középfokot, a ’C1’
felsõfokot jelöl. A Közös Európai Refe-
renciakeret (CEFR) hatfokozatú skálán
jelöli meg a nyelvi szinteket. Az ’A1’ és
’A2’-es szintek az alapfokúnál gyengébb
tudást jelentenek. A ’B1’, ’B2’, ’C1’
szintek a magyar alap-, közép- és felsõ-
fok kategóriái, míg van egy ’C2’-es szint,
ami már anyanyelvihez közeli tudást
feltételez.

Legnépszerûbb kétnyelvû angol
nyelvvizsgák az ITK-ORIGO, a BME-
nyelvvizsga, az EURO és a PANNON.

Egynyelvû nyelvvizsgák az adott nyel-
ven kérnek számon, jelen esetben csak
angolul, mint az ECL, a TELC, az EURO-
EXAM és a TRINITY, amit azonban 2009
óta sajnos honosíttatni kell.

TELC  nyelvvizsga:
Központja Frankfurtban van. Ma-

gyarországon a Tudományos Ismeret-
terjesztõ Társulat (TIT) képviseli. A vizs-
gán nem használható szótár, az írásbe-
lin csak ceruzával lehet dolgozni. A vizs-

ga mindkét részét egy napon  tartják, ez
megterhelõnek tûnik, viszont idõt és
utazást lehet vele megspórolni. Magyar-
országon akkreditált, egy középfokú
nyelvvizsga 29 000 forintba kerül.

A vizsga magnóhallgatással kezdõ-
dik, 10 igaz-hamis állítást és 5 a,b,c vá-
lasztásos kérdést tartalmaz.

Az új, English B2  feladatlap három
részre tagolódik: 

- szövegértés
- nyelvtan
- íráskészség
A szövegértésen belül, az elsõ típusú

feladatban 10 címbõl, a legtalálóbbakat
párosítjuk az  5 újságcikk részlettel.  A
második feladatban egy hosszú szöveg
alapján 5 kérdésre kell válaszolni. A
harmadikban pedig 10 szituációhoz, 12
szövegbõl kell egy odaillõt kiválasztani.
Érdemes ismerkedni az újságírás szó-
fordulataival és stílusával, ugyanis eltér
a megszokott, iskolaszagú szövegektõl.

A nyelvtani részben, egy hiányos szö-
vegbe három lehetõség közül lehet kivá-
lasztani a helyes megoldást. A másik fel-
adat szövege szintén hiányos: 10 hely,
15 szóból pótolható.

Az íráskészséget mérõ feladatrész-
ben két lehetõség közül választhatunk.
Érdemes jártasságot szerezni a hivata-
los levélírás tartalmi és formai elemei-
ben. Ami jó benne, hogy 30 perc áll ren-
delkezésre és hivatalos jellege miatt
nem kell terjedelmes levelet írni.

A szóbeli részt a vizsganap délután-
ján tartják. A vizsgabizottságokhoz páro-
sával osztják be a vizsgázókat, akik egy-
mással oldják meg a szóbeli feladato-
kat. Nagy elõnye ennek a módszernek, a
beszédgátlás oldó hatása.

Az elsõ feladat egy választott témáról
szóló ún. prezentáció, azaz rövid beszá-
moló pl. a film you have seen, a trip you
have made. A felkészítõ könyvekben
megadott  témák csak ízelítõk, tehát
bármi lehet a vizsgán!

A második rész egy hosszú szöveg ol-
vasása, összefoglalása, valamint a témá-
hoz köthetõ saját élmény, tapasztalat is
hozzátehetõ (nagyon méltányolják az
egyszerû, de önálló gondolatokat!). Vé-
gül egy szituációt kell megoldani a tár-
saddal, megadott szempontok szerint
pl. parti szervezés.

Összefoglalva: A hosszú szövegek és
a kevés idõ (egy feladatra kb. 20 perc)
nem kedvez a lassan dolgozóknak. Fon-
tos a bõséges szókincs és a típusfelada-
tok készség szintû megoldása. A szóbeli
viszont vehetõ akadály.

A cikksorozat következõ részeiben a
többi nyelvvizsga ismertetése  kerül sor-
ra. Majd pedig az „Út a nyelvvizsgához
és az érettségihez” témakör következik.
Szeretném megosztani a tapasztalatai-
mat a nyelvvizsgára való felkészülés
problémáiról, közel húsz éves felkészítõ
munka tükrében. JJaakkuussnnéé  UUddvvaarrddyy  HHeeddvviigg
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Nyelvvizsga? De melyik? TAVASZI
TANULMÁNYI
VERSENYEK

az alsó tagozaton
A sok program között az
idei évben is három tárgyból
hirdettünk tanulmányi ver-
senyt. A gyermekek az évfo-
lyam legjobbja címért ver-
sengtek. Dobogós helyezést
a következõ tanulók értek
el.

HELYESÍRÁS

1. osztály: I. Simon Dóra; II.
Osgyán Máté, Kovács Ág-
nes; III. Dibusz Luca

2. osztály: I. Vida Tamás; II.
Hérics Tímea; III. Töltõsi
Máté

3. osztály: I. Mátyás Kata;
II. Osgyán Anna; iII. Király
Viktória Dóra

4. osztály: I. Bognár Lilla; II.
Kelemen Kitti; III. Balázs
Márk

MATEMATIKA

1. osztály: I. Szünstein Re-
beka; II. Simon Dóra; III.
Dibusz Luca

2. osztály: I. Vida Tamás; II.
Töltõsi Máté; III. Faragó
István

3. osztály: I. Osgyán Anna;
II. Király Viktória Dóra; III.
Mátyás Kata, Török Márton

4. osztály: I. Rózsahegyi
Franciska; II. Soós Gábor;
III. Bozori Bianka, Almádi
András

OLVASÁSI

1. osztály: I. Dibusz Luca;
II. Kovács Ágnes; III.
Osgyán Máté

2. osztály: I. Szõke Hanna;
II. Hérics Tímea; Vida Ta-
más; III. Fábián Vivien

3. osztály: I. Sulyok Ákos; II.
Mátyás Kata; III. Linz Bri-
gitta

4. osztály: I. Soós Gábor; II.
Rózsahegyi Franciska; III.
Kéri Virág

A helyezetteknek gratulá-
lunk.

Alsós munkaközösség

BBééccss  mmaaddáárrttáávvllaattbbóóll
2010. május 8-án iskolás gyerekek 40 fõs csoportjával ke-

restük fel a szomszédos Ausztria fõvárosát. Bár Reise nach Wi-
en címmel hirdettük az utat elsõsorban a németül tanuló bá-
bolnai diákok számára, de természetesen mások jelentkezé-
sét is szívesen fogadtuk.

Elsõ megállónk a göttlesbrunni pihenõhelyen volt, majd
10 óra körül szálltunk ki a schönbrunni kastélynál. A szép pa-
lotát és parkját megcsodálva léptünk be a Tiergartenbe, azaz
az állatkertbe, mely Európa legrégibb állatkertjeinek egyike.
Trópusi dzsungelben izzadhattunk, megnéztük a Kínából köl-
csönkapott pandamacikat és persze a más állatkertekbõl jól
ismert egyéb kedvenceket is. Hangulatos, szép, családbarát a
schönbrunni állatkert. Innen kilépve felfutottunk Mária Teré-
zia egyik kedvenc tartózkodási helyéhez a dombon található
Gloriettéhez. A kastélypark tavasszal gyönyörû, az óriási szö-
kõkutak, szépen nyírott sövények, a rengeteg szobor és az
úton ugrándozó mókusok elbûvölik a látogatókat.

Autóbuszos városnézéssel folytattuk Bécs felfedezését,
majd elértük a szórakoztató városrészt, a Prátert, ami a város

vidámparkja. Elsõ utunk a Riesenradhoz, vagyis az óriáske-
rékhez vezetett, ahonnét valóban madártávlatból tekinthettük
meg az egykori császárváros panorámáját. Hosszú idõn át ez
a százéves, de persze többször felújított szerkezet volt Európa
legmagasabb óriáskereke. A merészebbek ezután belevetették
magukat a vidámpark forgatagába, hogy próbára tegyék bátor-
ságukat.

Szép élményekkel gazdagodva tértek haza a bábolnai „ka-
landozó magyarok” a bécsi „portyájukról”. Veres  Zoltán
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Erdei iskolában jártunk....
2010. május 17-19-én erdei iskolában jártunk a

Bakonyban, Fenyõfõn, ahol Közép-Európa egyetlen
homoki Õsfenyvese található. Szállásunk, a Fenyõ-
fõ Panzió festõi környezetben kényelmes szobákkal
fogadott bennünket.

Bár az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, mégis
jól éreztük magunkat a különbözõ foglalkozásokon.
A kézmûves foglalkozáson, ahol a gyékénnyel is-
merkedtünk, az õsmagyar foglalkozáson, ahol az
íjászatot is kipróbálhattuk, a népi hangszer és zenei
bemutatón, ahol pl.: a tekerõlantot, az ütõgordont
is megszólaltathattuk. Sok érdekességet hallhat-
tunk a madarakról és sétát tehettünk az Õsfenyves-
ben. Jókat játszottunk, vetélkedtünk.

A három nap hihetetlen gyorsan elrepült. Szíve-
sen elmennénk ide máskor is.

Erdei iskolában
Nagy izgalommal indultunk hétfõn reggel

Gyõrbe, a vasútállomásra. Ott vonatra szálltunk, és
elutaztunk Fenyõfõre, erdei iskolába.

Megérkezés után elfoglaltuk a szobákat. Majd
következtek a jobbnál jobb programok, köztük a
várva várt bátorságpróba.

Nekem a második nap tetszett a legjobban. Ér-
dekes elõadást hallottunk a madarakról, megtud-
tuk, hogyan és miért gyûrûzik meg õket.

Még aznap este számháborúztunk is. Sikerült
megszereznem a csapatomnak a zászlót! Sok él-
ménnyel gazdagabban indultunk szerdán haza.

Bujáki Bálint 3. oszt.

Az erdei iskola
Nagyon vártam, hogy végre hétfõ reggel legyen,

és elinduljunk az erdei iskolába. Sajnos nagyon esett
az esõ, de mi vidáman vártuk a kirándulást.

Szüleink bevittek bennünket Gyõrbe. Onnan
vonattal folytattuk utunkat Fenyõfõre. Különbözõ
programokon vettünk részt a három nap folyamán:
kézmûves foglalkozáson, ismerkedtünk a népi
hangszerekkel, számháborúztunk, még mûsorszá-
mokat is elõadtunk. Nekem legjobban a bátorság-
próba tetszett.

Nagyon jól éreztem magam. Jó volt tanulni és
játszani az erdei iskolában.

Szele Csaba 3. oszt.

Népi hangszerek
Egyik nap jött hozzánk az erdei iskolába egy ta-

nító bácsi. Sok hangszert hozott magával. Pl.: ütõ-
gordont, amit azért neveznek így, mert egy vonó
alakú bottal kell ütni és egy vékonyabb húrt meg-
pengetni. Tekerõlantot, aminek nagyon érdekes
alakja van. Egy kicsit nyekergõs a hangja, ezért hív-
ják még nyenyerének is.

Jól éreztem magam, különösen akkor, amikor
táncolhattam a többieknek.

Török Márton 3. oszt.

Kirándulás Fenyõfõre
Hétfõn útnak indultunk az erdei iskolába.
Felettünk a felhõ mérgesen esõt öntött ránk, s

mi a szobába bújva megpihentünk a hosszú út után.
Este bátorságpróba volt, csillagkereséssel, fel-

adatokkal. Másnap íjászkodtunk, kézmûves-
kedtünk.

Hazautazásunk is izgalmasan telt, mert sok ha-
zavezetõ utat lezártak a patakok áradása miatt.

Az idõjárás ellenére is szuper volt a kirándulás.
Kovács Zita 3. oszt.

Erdei iskolában
Egyszer, egy borús, esõs hétfõi napon vidáman

elindultunk az erdei iskolába.
Hosszú vonatozás után megérkeztünk Vinyére,

majd Fenyõfõre. Aznap jól éreztük magunkat, de az
esti bátorságpróba volt a finálé. Mindenki zseblám-
pával mászkált a sötétben. Nagyon izgalmas volt.
Ráadásul mi nyertünk!

Másnap is szuper jó volt. Jött egy bácsi, aki na-
gyon sok érdekességet mondott a madarakról és a
gyûrûzésrõl. Még aznap vacsora elõtt számháborúz-
tunk is. Egyszer mi lányok, egyszer pedig a fiúk
nyertek.

Elérkezett az utolsó nap. Szomorúan hagytuk el
az erdei iskolát, de tudtuk, hogy otthon a szüleink
várnak.

Mátyás Kata 3. oszt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok se-
gítséget, amit a szülõktõl, az Idõsek Napközi
Otthonától és Deli Róbert úrtól kaptunk.

Szeretnénk köszönetet mondani a támoga-
tásért az ,,Iskolánkért Alapítványnak’’ és a
„Bábolnáért Közhasznú Alapítványnak”.

KÖSZÖNJÜK!
a 3. a osztály tanulói és tanítói

Mohácsi Kata
kiállítása

Szemet gyönyörködtetõ alkotásokat
láthattunk május 27-én a Bábolnai Álta-
lános Iskola aulájában.

Mohácsi Kata, volt diákunk, aki a
Gyõri Tánc-és Képzõmûvészeti Szakkö-
zépiskola 9. évfolyamának tanulója, el-
hozta ebben a tanévben készült munkáit
iskolánkba.

Diák, pedagógus egyaránt megállt
egy-egy pillanatra rácsodálkozni a mû-
vészi igénnyel készült grafikai munkák-
ra, festményekre és agyag tanulmányok-
ra, kisplasztikákra.

Köszönjük az élményt! Sok sikert kí-
vánunk a következõ alkotásokhoz! Vár-
juk a további munkáidat!

Tóth Zoltánné rajz tanár

SZÍNHÁZI  ÉLMÉNYEINK
A tatabányai Jászai Mari Színháznak a 20. évada volt a 2009/10-es évben. Megújult épü-

let, modern színpadtechnika, kiváló színészi teljesítmény jellemezte ez évi kínálatukat. Bát-
ran ajánlható a kultúrát kedvelõ embereknek, hogy tekintsenek meg minél több elõadást a
repertoárból.

Az iskola tanulói közül 18-an váltottak 4 elõadásos bérletet, amely az Iskolánkért Ala-
pítvány jóvoltából 5 elõadásosra bõvült mindannyiunk örömére. Köszönet érte.

Varró Dániel: Túl a Maszathegyen c. sikerdarabja volt a kezdet, melyet egy még nagyobb
siker Lionel Bart: Olivér c. musicalje követett.

Irány Rió volt a következõ zenés utazás címe, majd ezt követte a Farkas és Piroska klasz-
szikus történetének feldolgozása a szereplõk gyökeresen eltérõ szemszögébõl láttatva.

Bravúros színészi játékot láthattunk a záró darabban, mely modern történetet dolgozott
fel a tinédzserek világából.

Szülõknek, diákoknak figyelmébe egyaránt ajánlható, hogy a tanulók számára mind-
össze 3900Ft-os áron elérhetõ ez a kulturált szórakozást és társasági viselkedést is bemuta-
tó hely, ahol  mûveltségünk is mélyülhet, látókörünk is tágulhat és hasznosan  töltheti el az
idejét diák és felnõtt. Szeptemberben lehet jelentkezni  a 2010/11-es évadra meghirdetett
diákbérletes elõadásokra. Bízunk benne, hogy egyre több tanítványunkat üdvözölhetünk
majd a „színházbérletesek” sorában.



Kistérségi vetélkedõ Bábolnán
Almásfüzitõ, Ács, Bábolna, Komárom, Mocsa, Bana, Csém,

Kisigmánd, Nagyigmánd felsõ tagozatos diákjai találkoztak egy jó
hangulatú kirándulással és vetélkedõvel összekötött programon e
hónapban városunkban. Mint azt a fõszervezõ, Gábor Klára, kistér-
ségi kulturális referens lapunknak nyilatkozta: a rendezvény célja,
hogy a kilenc településrõl összegyûjtött, érdeklõdõ általános isko-
lásokat megismertesse a régió nevezetességeivel, és nem utolsó
sorban élményt adjon a gyerekeknek. 

A vetélkedõ a Közkincs pályázati támogatásával valósult meg,
hiszen mint ismeretes, a Közkincs Kerekasztal a térség kulturális
szereplõit igyekszik egy csokorba gyûjteni, s ezáltal ismertté tenni a
helyi értékeket. Így nem véletlen, hogy a kiránduláson/vetélkedõn
részt vevõ diákok is a vendéglátó település – jelen esetben Bábolna
– történelmével, szellemi hagyatékával ismerkedtek meg. Hogy a
hazai pálya ne jelentsen elõnyt, ez esetben a bábolnai fiúknak/lá-
nyoknak, a szervezõk a rendezvény résztvevõibõl vegyes csapatokat
alkottak. Természetesen, a megmérettetésre már „házi feladatot” is
kaptak a gyerekek. Alaposan fel kellett készülniük a házigazda és a
többi község/város nevezetességeibõl, helytörténetükbõl. Így – a
szervezõk szerint a tudás és a helyismeret – egészséges módon ki-
egészítve egymást segíti a versenyzõket a jobb megismerésben. 

Persze a számonkérés mellett a kikapcsolódásra is jutott idõ. Az
ide érkezett gyerekek múzeumi tárlatvezetésen, városnézésen ve-
hettek részt, de természetesen Bábolna lovas hagyományaiból kiin-
dulva elmaradhatatlan volt a lovaglás is. Mint azt Gábor Klára le-
szögezte, a program sikerét látva szeretnék a megkezdett hagyomá-
nyokat tovább folytatni. A szándék tehát már megvan, a szervezõk
most abban bíznak, hogy a szükséges források is rendelkezésre áll-
nak majd. 
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Egy évvel  ezelõtt Pécsváradon  rendezték meg – hét
év kihagyás után - a Települési Gyermek-és Ifjúsági
Önkormányzatok Tízedik Országos Találkozóját, ahol
természetesen a Bábolnai GYÖK is képviseltette magát.
Az országos találkozókat a gyermekönkormányzatok
országos szervezete, a Gyermek-és Ifjúsági Önkor-
mányzati Társaság (továbbiakban GYIÖT) rendezte
meg minden évben a rendszerváltástól egészen 2002-
ig, amikor is félbeszakadt valami. Félbeszakadt egy fo-
lyamat, ami több mint 10 éven keresztül nagyszerûen
mûködött, vagyis az ország gyermek önkormányzatai-
nak       évenkénti  országos találkozója. A gyermek ön-
kormányzatok országos szintû érdekképviselete meg-
szûnt, az egység megbomlott, a kapcsolatok és a köl-
csönös tapasztalatcserék elmaradtak. 2009 júniusá-
ban küldött közgyûlést hívtak össze a régi gyermek ön-
kormányzati vezetõk annak érdekében, hogy a GYIÖT
új tisztségviselõket válasszon és újjáalakuljon az idõ-
közben gyakorlatilag megszûnt szervezet. Több mint
száz fiatal táraságában jómagam is kezdeményezõje
voltam ennek az újjáélesztési folyamatnak. Az ország-
ból összegyûlt gyermek önkormányzatok iránt elköte-
lezett gyerekek és felnõttek a szervezet alelnöki tisztsé-
gébe választottak meg. Nagyon nagy megtiszteltetés
volt számomra, hogy egy ilyen komoly szervezetbe is
szerepet vállalhatok. Dorogi György - volt  bábolnai
GYÖK képviselõt - pedig a szervezet Felügyelõ Bizottsá-
gi tagjának   választották.   Az újonnan megválasztott
GYIÖT testülete elsõszámú céljának tûzte ki a 2010-es
Országos Találkozó megszervezését. Ennek érdekében
adott be a GYIÖT egy pályázatot, amit sok- sok nehéz-
ség során nyert el. Ezzel lehetõség nyílt arra, hogy idén
is folytassuk az egyébként hagyományos, majd félbe-
szakadt és tavaly újjáélesztett folyamatot. Az idei GYÖK
Országos Találkozóra Orosházán került sor 2010. má-
jus 21-23. között. Településünket Csillag Vivien és
Popovics Linda GYÖK képviselõk, valamint jómagam
képviseltük. Három napot töltöttünk Orosházán, há-
rom felejthetetlen napot.  Jó érzés volt Orosházán
gyermek önkormányzatosnak lenni. Jó érzés volt tagjá-
nak lenni egy közösségnek, ami jelenleg egyedül álló
hazánkban, és talán az egyetlen ilyen méretû és most
már újra jól mûködõ ifjúsági csoportosulási forma. Si-

került a GYIÖT-nek elérni célját, minden segítség nél-
kül összefogni újra a gyermek önkormányzatokat és
megszervezni egy országos, sõt ország határokon túl-
nyúló találkozót. Ugyanis a  Bábolnai GYÖK meghívá-
sára testvér településünk, Hidaskürt gyermek önkor-
mányzata is részt vett a rendezvényen. A Hidaskürti
GYÖK a bábolnai mintájára alakult 1997-ben , õk az
egyedüli határon túli ilyen típusú magyar szervezet. Jó
érzéssel töltött el minket, Bábolnaiakat az, hogy még
közelebbrõl megismerhettük egymást, és együtt tölt-
hettünk ritkán látott barátainkkal néhány napot. Oros-
háza polgármestere külön köszöntötte a
Hidaskürtieket, akik valóban nagyon boldogok voltak,
hogy egy magyarországi rendezvénynek a részesei le-
hettek.  A találkozón rengeteg élményben volt részünk.
Nagyon jól éreztük magunkat, sok tapasztalatot szerez-
tünk  és biztosak vagyunk abban, hogy jövõre is részt
veszünk majd ezen a találkozón. Ami az országos szer-
vezetet illeti, úgy tûnik, ez a siker nagy lökést adott a
folytatáshoz, és még ebben az évben  több rendezvény-
nyel szeretné színesíteni a gyermek önkormányzatok
életét. Egy másik pályázat keretében a mûködési költ-
ségek problémája is megoldódni látszik, így egy idõre
biztosnak tûnik a szervezet stabilitása. Szeretném
hangsúlyozni, hogy ez a siker  kizárólag aktív és kitar-
tó fiatalok hosszú munkájának eredménye! Ez nagy
szó, hogy van több mint 100 olyan fiatal ebben az or-
szágban, aki a saját lehetõségeihez mérten próbál a fi-
atalokért és a településért tenni valami jót az idejüket
és  energiájukat feláldozva. Azt gondolom, hogy sokak
számára lehet követendõ példa ezeknek az ÖNKÉNTES
fiataloknak a hasznos közösségi tevékenységük. 

Végül még két, számomra fontos dolgot szeretnék
megemlíteni: a Bábolnai GYÖK idén 15 éves lesz, hi-
szen 1995-ben az országban 14.-ként, a megyében el-
sõként alakult meg. Azóta töretlenül mûködik annak
ellenére, hogy a legtöbb akkoriban született gyermek
önkormányzatnak a többsége ma már nem mûködik.
Településünkön, azt gondolom, hogy  méltán lehetünk
büszkék erre a szervezetre.  Szeretnék egy nevet emlí-
teni, aki lerakta az alapjait a magyarországi „gyermek
önkormányzatiságnak”. Beke Pali bácsit, akit ifjúsági
szervezeti körökben csak a „gyermek önkormányzatok

atyjaként” tartják számon. Õ volt az, aki a rendszervál-
tás után azzal az ötlettel állt elõ, hogy a fiatalok saját
érdekeik szerint csoportosuljanak, méghozzá ebben a
szervezeti formában. Az akkori fiatalságban õ ismertet-
te meg a demokrácia alapjait. Mi is azok közé a szeren-
csések közé tartozhattunk, akik megtanulhatták tõle,
hogy nem legyõzni, hanem meggyõzni kell a másikat,
hogy mindent amit teszünk, ne magunkért tegyük, ha-
nem másokért. Életében rengeteg díjat, kitüntetést, el-
ismerést kapott, mégis talán erre a mûvére volt a leg-
büszkébb.  Az élet nagy ajándéka volt számunkra, hogy
tavaly az újraszületett országos szervezet tisztújításán,
valamint az országos találkozón még köztünk lehetett
és megérhette velünk azokat a felemelõ pillanatokat.
Õszinte sajnálatunkra idén már  nélküle kellett meg-
ünnepelnünk a magyarországi gyermek önkormány-
zatok találkozóját! Szellemisége azonban velünk volt,
amit az alábbi idézettel lehet kifejezni:

„Nem színpadon kell lenni! Nem szerepelni kell!
Egymás dolgait kell intézni, csendben, nyugalom-
ban, magatoknak.” GYIÖT  alelnök

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Találkozóján jártunk

GYERMEKNAP
az óvoda udvarán

Június 12. szombat 9–12 óráig
(esõ esetén a kisóvoda épületében)

Programok:
- aerobik bemutató
- mese elõadás
- süteménysütõ verseny
- légvár, játszópark
- pónifogatozás
- Hidaskürt – Bábolna óvodás foci
- játszóházi tevékenységek

A gyermeknapi programon
részt vesznek a Hidaskürti óvodások is.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Óvodai évzáró ünnepély
Május 27-én tartottuk óvodánkban az évzáró ünnepélyt. Sajnos

az idõ az idén sem volt kegyes hozzánk, így a csoportonként külön
tartottuk meg a mûsorokat, ezért a kerti party elmaradt. Az óvónõk
az évzáró anyagát változatosan állították össze, tánccal körjátékok-
kal, énekekkel, versekkel és mesejelenettel tették színessé az ün-
nepséget. Az elõadások végén az óvónénik a gyermekekkel együtt
elbúcsúztak az iskolába menõ társaiktól.

Meseszakköröseimmel minden évben
tervezek kirándulást, mert a közös élmények
fontosak életünkben. Az idén a Mesebeli Ke-
rek Erdõ volt az úti cél. A készülõdést már
két héttel az indulás elõtt megkezdtük, hi-
szen jó vándorokhoz hûen szükségünk volt
vándorbotokra, amit a szülõk készítettek el.
Izgatottan vártuk a kirándulás napját, közö-
sen számoltuk a napokat.

Végre elérkezett a nagy nap május 10-én.
Vándorbotjainkon a batyuban hamuba sült
pogácsát, innivalót vittünk. De vajon merre,
hol találjuk meg a Mesebeli Kerek Erdõt!?
Távcsövek segítségével tájékozódtunk, és ar-

ra mentünk, amerre a legtöbb fát láttuk. Így
jutottunk el a Malom tóhoz. Útközben a gye-
rekek fantáziájuk segítségével nagyon sok
mesebeli szereplõt láttak: medvét, farkast, a
három nyulat, gonosz boszorkányt, stb. Elfá-
radtunk, így szükség volt egy kis pihenõre.
Miután ettünk, ittunk, folytattuk a keresést.
Már az ezüst tó partján jártunk, amikor arra
gondoltunk, de jó lenne, ha valaki útba igazí-
tana bennünket, vagy erre járna egy lovas ko-
csi. Alig hogy kigondoltuk, egyszer csak meg-
láttunk a király kocsiját. Volt nagy öröm! Tel-
jesült a kívánságunk. A kocsis volt olyan ked-
ves, és felvett bennünket.

Így aztán hamarosan meg is érkeztünk a
Mesebeli Kerek Erdõbe, ami nem volt más,
mint a mi Arborétumunk. A gyerekek öröm-
mel nézték a már jól ismert környéket, hi-
szen évente többször is elsétálunk ide, de
még soha sem voltunk lovas kocsival. Az
úton képzeletükben keveredett a mese a va-
lósággal, hiszen az igazi állatok között látták
a mesebeli szereplõket is, a mézeskalács há-
zikót, palotát, gyémánttavat stb. Az egész er-
dõt bejártuk, majd az egyik pihenõnél elbú-
csúztunk a kocsistól, megköszöntük a segít-
séget. A nagy úttól elfáradva elfogyasztottuk
maradék pogácsánkat, innivalónkat, egy jót
játszottunk, megnéztük a körülöttünk lévõ
állatokat, majd újabb izgalommal indultunk
útra, vajon a szülõk is
tudják-e merre van a
Mesebeli Kerek Erdõ be-
járata. Örömmel szalad-
tak feléjük, hiszen a ka-
puban már mindenkit
vártak.

Szeretném megkö-
szönni a szülõknek, hogy
nem árulták el a gyere-
keknek a meglepetést,
ezáltal õk is egy kicsit

gyerekké válhattak. Köszönöm Kériné Váradi
Mariann segítségét, valamint Révai Elfrida
anyukájának a hamuba sült pogácsát, és
nem utolsó sorban Szakál Endrének, aki a
Ménesbirtok részérõl már nem elõször sie-
tett segítségünkre a lovas kocsi hajtójával,
Somogyi Józseffel együtt. Remélem ez a kis
kirándulás szép emlék marad mindnyájunk-
nak.

,,Amit csak hall a gyermek, könnyen elfe-
lejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De
amiben õ maga is tevékenyen részt vesz, az
bizonyosan bevésõdik az emlékezetébe.’’
(Kodály Zoltán)

Baráth  Gáborné óvónõ, drámapedagógus

Kirándulás  a  Mesebeli  Kerek  Erdõbe



Idén március 10-14-e között került megrendezésre a Fudokan-Shotokan Karate
világbajnokság. A komáromi Tempo Karate Egyesületbõl két versenyzõ vívta ki az in-
duláshoz való jogot és a Magyar Válogatott csapat tagjaként utazhatott az idén Belg-
rádban megrendezett világbajnokságra. Albert Patrik és Pataki Bence, aki Bábolná-
ról jár az edzésekre. Mindketten a korosztályuk országos bajnokai lettek 2009-ben.
A különbözõ korosztályok versenyei 41 ország versenyzõinek részvételével három
napon keresztül folytak. Egy hatalmas sportcsarnokot teljesen megtöltöttek a világ
legjobb Fudokan-Shotokan karate versenyzõi.

Elõször a 8-9 éves korosztályban induló Bence ,,kata-versenye’’ kezdõdött.   Eb-
ben a versenyszámban két versenyzõ formagyakorlatot mutat be. A bírók pedig akit
jobbnak találnak, továbbjuttatják. Mindjárt az elsõ fordulóban a késõbbi második

helyezett versenyzõ ellen
maradt alul. Ezután a vi-
gaszágon sem sikerült
továbbjutnia. A ,,ku-
mite’’ (küzdelem) ver-
senyszámban Bence
szerzett vezetést. Sajnos
az ellenfele késõbb ki-
egyenlített, majd közvet-
lenül a vége elõtt újabb
pontot szerzett.

A többi magyar ver-
senyzõnek sem sikerült
ezúttal dobogós helyezést
elérni.

Filep Imre 6. Danos
mester, a csapat vezetõje
szerint a versenyzõink jól
megállták a helyüket. Kis
különbséggel maradtak
le a továbbjutásról. A
külföldi versenyzõk több-
sége naponta legalább
egy karate edzésen vesz részt. Ezt könnyebben meg tudják oldani, mint nálunk, mi-
vel ott államilag támogatott sportág a karate.

Köszönjük a versenyre utazáshoz a támogatást az Iskolánkért Alapítványnak és a
Bábolnáért Közhasznú Közalapítványnak!

Március 27-én versenyzõink a Fudokan Országos Bajnokságon vettek részt Ercsi-
ben. Filep Imre, a csapat vezetõje elismerõen szól a színvonalról és a versenyzõi sze-
replésrõl, hiszen a csapat legfiatalabb tagja, Pataki Bence a 8-9 évesek között elsõ
helyezést ért el 18 versenyzõ közül. Albert Patrik a 12-13 évesek 17 indulója között
,,katában’’ szintén elsõ helyezést ért el. Õk idén is megszerezték a Fudokan orszá-
gos bajnoki címet. Sári Beáta a felnõttek között ,,kumitében’’ csak a döntõben ta-
lált legyõzõre, így ezüst érmet vehetett át. ,,Katában’’ pedig harmadik helyezést ért
el. 

Április 24-én Galántán vettek részt versenyzõink egy színvonalas nemzetközi ver-
senyen öt ország részvételével. Bence katában 22 induló közül a második helyet sze-
rezte meg. Kumitében pedig harmadik lett. Patrik ,,kumitében’’ szerzett harmadik
helyet. 

Május 29-én Komáromban került megrendezésre az I. Dojo Kupa nemzetközi
karate verseny, amin Bence katában elsõ, kumitében harmadik helyezést ért el.

A Tempo Karate Egyesület, Komáromban a Lehár F. u 7. alatt található. Kedden
17-18-ig, óvodás csoportban (kezdõdnek 4-7 éves kor között), szerdán és pénteken
17-18 óra között (8 éves kortól)lehet járni edzésekre. http://tempo-open.com/

Filep  Imre
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Bábolnai versenyzõ vett részt a Karate Világbajnokságon

Bábolna Város Önkormányzata valamint 
a komáromi „KASSÁK KLUB” Közmûvelõdési és

Sportegyesület szervezésében

VI. NEMZETKÖZI OLDTIMER
MOTORKERÉKPÁROS KÖRVERSENY

kerül megrendezésre
2010. június 26-27-én (szombat-vasárnap)

Bábolnán, a központi bemutató téren

PROGRAM:

2010. június 26., szombat:
7.00-12.00 Veterán autó-motor alkatrészbörze 

és pályarendezés
12.30 órától Veterán autós-motoros parádé

2010. június 27., vasárnap:
7.00-  9.00 Gépátvétel és nevezés

9.00-12.00 Edzõ futamok
13.00 órától Veterán motorosok versenye „KASSÁK

KLUB” KSE országos bajnoki futam
17.00 órától Díjátadó ünnepség

A versenyre a helyszínen lehet nevezni!

Versenykiírás és bõvebb felvilágosítás:
www.kassakkse.hu kassakkse@freemail.hu

A RENDEZVÉNYT
A BÁBOLNAI NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT. TÁMOGATJA
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BÁBOLNA DERBY

Május elsõ két napján került megrendezésre a hetedik, Bábolna Derby elnevezé-
sû nemzetközi távlovas verseny, amelyen több mint száz ló és lovas mérte össze ere-
jét több kategóriában, különbözõ távokon.

Bányai Béla, a verseny fõszervezõje kiemelte, hogy számára is örömteli dolog,
hogy mára hagyományt sikerült teremteni a Bábolna Derbyvel. A megmérettetés
magyar bajnoki forduló és nemzetközi verseny is volt egyben, amelyre idén 131 ver-
senyzõ adta le nevezését. Bányai Béla szerint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

segítségével megvalósított verseny legnagyobb hozadéka talán az, hogy a magyar ver-
senyzõk kitûnõ távlovas terepen és szép környezetben tudják kipróbálni magukat a
nemzetközi mezõnyben is.

Müller Béla, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondá-
sa szerint azért fontos az általa vezetett cég részvétele az ilyen és ehhez hasonló táv-
lovas versenyeken, mert ez az a szakág, ahol igazán komoly sikereket érhetnek el az
itt tenyésztett arab lovak. A Bábolna Derbyn egyébként a versenylovak körülbelül 35
százaléka volt Sagya arab, – vagyis bábolnai tenyésztésû ló – közöttük a leghosz-
szabb, 160 kilométeres táv nyertese is. Müller Béla ügyvezetõ igazgató elmondása
szerint a jövõben is folytatni kell az ilyen versenyeken való részvételt, hiszen mind-
ez egyaránt öregbíti Magyarország, Bábolna, a Ménesbirtok Kft. és az arab lófajta hír-
nevét is.

Ahogy az már általában lenni szokott, idén is magyar versenyzõ nyerte a leghosz-
szabb, 160 kilométeres távot, Fekete Patrícia személyében. Patrícia a „királyi táv”
teljesítésével az elsõ hely megszerzésén túl, junior korú versenyzõként kvalifikálta
magát a jövõ évi felnõtt európa-bajnokságra is. Nagy  Attila  István

A hagyományokhoz híven május 1-jén
rendezte meg az Ölbõ tavi Horgászegyesü-
let szokásos tavaszi versenyét. Ezúttal har-
mincnégy fõ vett részt a megmérettetésen,
amely még a tavalyi létszámot is alulmúlta.
Pedig napsütéses, kellemes idõ várta a hor-
gászokat a tóparton, és az egyesület vezeté-
se nem sokkal a verseny elõtt telepített pon-
tyot és amurt. 

Persze a horgászszerencse is forgandó,
de most mintha mindenkitõl elpártolt vol-
na. A versenyzõk nem voltak megelégedve
a kapással, a halak ezen a napon valahogy
nem akartak horogra akadni. Volt idõ bõ-
ven megakasztani a horogra valót, reggel
nyolctól tizenegyig tartott a verseny. Ezer-

ötszáz forintért tehették mindezt a horgá-
szok egy bottal, azon két horoggal. Termé-
szetesen ezúttal is szigorú szabályok vonat-
koztak minden résztvevõre. Minden kifo-

gott halat mérlegelni kellett, és ha azt vala-
ki meg akarta tartani, be kellett jegyezni a
fogási naplóba, nemes halból pedig csak egy
darabot lehetett hazavinni.

A kis számú fogás ellenére jócskán akadt
hal. A mérlegelést és értékelést követõen
dr. Horváth Klára polgármester közremû-
ködésével osztották ki a díjakat. Az elsõ he-
lyet Deli Róbert szerezte meg 8,25 kg hal-
lal, a második helyen Virághalmi Ernõ vég-
zett 6,15 kg-mal, a harmadik Pirik János lett
5,2 kg-os fogással, a negyedik helyet Tóth
László 5,1 kg hallal mondhatta magáénak,
ötödikként pedig Balogh István végzett 4,25
kg-os teljesítménnyel.

MAJÁLIS NAPI HORGÁSZVERSENY

Az elsõ helyen Deli Róbert végzett Virághalmi Ernõ lett a második
A harmadik helyezett Pirik János helyett

édesapja vett át a díjat

160 km-es táv elsõ helyezettje Fekete Patrícia
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Kézilabdás lányaink is a tekézõk nyomdokaiba léptek, hi-
szen a megyei bajnokság alapszakaszának megnyerését kö-
vetõen a rájátszásban is kitûnõen szerepeltek. Eddig legyõz-
tek mindenkit, és a hátralévõ két mérkõzéstõl függetlenül a
bajnoki tabella elsõ helyén végeztek, így egy osztállyal fel-
jebb léphetnek. Az elsõ helyet már nem veheti el tõlük sen-
ki, NB II-ben a helyük. 

A rájátszás elsõ fordulójában a Kisbér csapatával kellett
megküzdeni a lányoknak. Szabó Ferenc edzõ szerint zökke-
nõmentesen ment a meccs, végig a mieink irányították a já-
tékot. Remekül ment a támadójáték, és a védekezéssel sem
voltak problémák. Meglepõen könnyen nyert együttesünk,
mégis fontos gyõzelem volt. Bábolna – Kisbér 21 : 19.

Annál nehezebb volt a Környe elleni találkozó. Az ellen-
fél rendkívül keményen játszott, védekezésük zárt volt, és
annak ellenére, hogy nem volt igazi átlövõjük, támadójáté-
kuk meglehetõsen eredményes volt. A bábolnai csapat nem
volt teljes, két fontos játékos hiányzott, de még így is sikerült
ellenfelükön felülkerekedni. Az elsõ félidõ végére elfárad-
tak lányaink, de a második játékrészre sikerült megújulni.
Változatos, küzdelmes, szoros mérkõzésen tettek fontos lé-
pést az NB II felé kézilabdásaink. Bábolna – Környe 16 : 14.

A legnehezebb ellenfél, a Vulkán még hátra volt. Ellenük
korábban egy döntetlent sikerült kiharcolni, majd egy mér-
kõzés nélküli gyõzelemmel zárták lányaink az alapszakaszt a
tatabányaiakkal szemben. Mindenki tudta, ez a legfonto-
sabb, mindent eldöntõ játszma. Aztán a vége meggyõzõ ará-

nyú bábolnai gyõzelem. Bábolna – Vulkán 19 : 16.
Ezen a napon még a Tarján együttesével is megmérkõztek

kézilabdásaink. A meccs kimenetele nem volt kétséges, tíz
gólos gyõzelemmel zárták lányaink a találkozót. Bábolna –
Tarján 21 : 11. 

Annak ellenére, hogy még két mérkõzés hátra van, már
biztos, hogy a BSE kézilabdásai elsõ helyen végeztek a me-
gyei bajnokságban, mellyel megváltották jegyüket az NB II-
be. Igazán megérdemelték a gyõzelmet, hiszen hosszú évek
munkája van az aranyérem mögött, mely mind a játékoso-
kat, mind pedig edzõjüket és a csapat vezetõjét dicséri. La-
punk nevében mi is gratulálunk a szép sikerhez.

KKÉÉZZIILLAABBDDAA  -  aa  lláánnyyookk  mmeeggnnyyeerrttéékk  aa  rráájjááttsszzáásstt  iiss,,  iirráánnyy  aazz  NNBB  IIII..

Immár NB I-es tekecsapatunk az úgyneve-
zett holtszezonban sem pihen. Az együttes ja-
vában készül a magasabb szintû bajnoki mér-
kõzésekre, miközben legjobb játékosaik orszá-
gos egyéni bajnokságokban szerepelnek. 

Végh Jácint, az együttes nemrég igazolt teké-
zõje Nyugat-Magyarország Felnõtt Férfi Egyéni
Bajnokságában indult. 616 fás összteljesítmé-
nyével a harmadik helyet szerezte meg, mellyel
bejutott az országos döntõbe. Május 22-én
Oroszlányban már szuperligás, profi játéko-
sokkal kellett összemérni erejét, ahol har-
mincöt induló közül 555 fával a huszonkette-
dik helyre kvalifikálta magát. Szép teljesít-
mény.

Körmendi Imre Nyugat-Magyarország Ser-
dülõ Páros Bajnokságának döntõjében ifj. Hor-
váth Péterrel, a Gyõrhõ tekézõjével oldalán
1044 fa összteljesítménnyel a második helyet
szerezte meg, mely eredmény feljogosította
õket az országos döntõben való szereplésre. A
megmérettetésre június 5-én Budapesten, az
FTC pályáján kerül sor.

TEKE - a BSE játékosai egyéniben is kiválóak

Körmendi Imre Végh Jácint
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A mostani bajnoki szezon
nagy része nem hozott sok
jót a BSE focistáinak. Rossz
csapatjáték, sorozatos egyé-
ni hibák, sérülések, a játék-
vezetés kritikán aluli színvo-
nala mind közrejátszottak
abban, hogy labdarúgóink
sorozatos vereséghullámba
essenek. A csapat is és a
szurkolók is mérkõzésrõl
mérkõzésre bíztak abban,
hogy egyszer elkövetkezik a
várva várt felemelkedés. A
várakozás, a szurkolók bízta-
tása és nem utolsó sorban a
játékosok akarása aztán
meghozta az eredményeket. 

Az Oroszlány elleni mér-
kõzés még a rossz sorozat ré-

sze volt. A tabella élmezõny-
éhez tartozó ellenfél ezt a
meccset végig uralni tudta,
de csupán azért, mert focis-
táink sok hibával, lelketlenül
játszottak. Az Oroszlánytól
nem szégyen 1 : 0-s veresé-
get szenvedni, a  látottak
alapján  igen.  Bábolna SE  –
Oroszlány  SZE 0 : 1 (ifi 0 :
1).

Aztán ismét hazai mérkõ-
zés, ezúttal a Környe látoga-
tott Bábolnára, akik a tabel-
lán három hellyel elõbbre
foglaltak helyet. Nagy kedv-
vel játszottak labdarúgóink,
aminek meg is lett az ered-
ménye. Csatáraink jó összjá-
téka és a megfelelõ idõben

megvalósított cserék meg-
hozták gyümölcsüket. Bá-
bolna SE – Környe SE 3 : 0
(ifi 1 : 1).

A következõ fordulóban
Naszály fogadta együttesün-
ket. A házigazdák ugyan a
tabella alsóházához tartoz-
nak, de ebben a bajnokság-
ban bármi megtörténhet.
Meg is történt, hiszen focis-
táink bravúros, nagy arányú
gyõzelemmel térhettek haza.
Naszály SE – Bábolna SE 1 :
5 (ifi 2 : 2).

Hazai pályán is folytató-
dott a sikerszéria. A vendég
Zoltek SE ugyan nem tarto-
zik a legjobbak közé, mégis
okozhatott volna meglepe-

tést. Szerencsére együtte-
sünk ezúttal is kitûnõ formá-
ban játszott és meggyõzõ fö-
lénnyel nyerte a meccset.
Bábolna SE – Zoltek SE 3 :
1 (ifi 7 : 1).

Ezután az egyik legnehe-
zebb ellenfélhez, Eszter-
gomba látogattak labdarú-
góink. Õk bizony a bajnok-
ság élmezõnyéhez tartoznak,
és bizonyára nagy meglepe-
tés lett volna egy bábolnai
gyõzelem. Sajnos nem így
történt, de ezzel nem esett
folt focistáink becsületén.
Esztergomi SC – Bábolna
SE 3 : 0 (ifi 2 : 0).

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
- csapatunk felfelé kapaszkodik a tabellán

Május 21-én tartotta évi szezonzáró
közgyûlését a Bábolnai Sportegyesület.
A Szabadidõközpontban megrendezett
összejövetelen az egyesület szinte vala-
mennyi sportolója, vezetõje részt vett. 

Az elmúlt évrõl, illetve a jövõre vo-
natkozó tervekrõl Nagy Lajos elnök
urat kérdeztük, aki lapunk számára el-
mondta: azért kellett a szokásosnál ko-
rábbi idõpontra összehívni a közgyû-
lést, mert adódott néhány adminisztra-
tív probléma, melyrõl most kellett dön-
teni. A megyei fõügyészség ugyanis
megvizsgálta a sportegyesület alapsza-
bályát, és több megállapítást is tett.
Egyrészt törvényi változásokra vissza-
vezethetõ adminisztrációs változtatáso-
kat kellett megtenni, másrészt pedig
úgy gondolta az elnökség, hogy ameny-
nyiben úgyis alapszabályt módosítanak,
hát alkossanak egy újat, a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelõt. Ezen túl-
menõen módosították a fegyelmi, és
pénzügyi szabályzatot is, valamint le-
zárták a 2009-es gazdálkodási évet, il-
letve elõterjesztették a 2010. évre vo-
natkozó elképzeléseket. 

Az elmúlt idõszakról szólva elnök úr
beszámolt arról, hogy a BSE mintegy
15 millió forintból gazdálkodott, me-
lyet három szakosztály használt fel. Ki-

emelte, hogy amíg kezdtek beszûkülni
a szponzorációs lehetõségek, addig bi-
zonyos szakosztályok szárnyaltak: a te-
kések feljutottak az NB I-be, a kézilab-
dás lányok pedig az NB II-be. Ez bizo-
nyos költségnövekedést von maga után,
melynek forrását az elnökség legjobb
igyekezete szerint szeretné elõteremte-
ni. De sok esetben – például a labdarú-
gók esetében – az anyagiakon felül-
emelkedve jóval fontosabbnak tartja a
jó csapatszellem kialakulását, a helyi
sportolók elõnyben részesítését és az
utánpótlás nevelését. Nagy Lajos az
utánpótlás nevelés kérdését érintve úgy
gondolja, célszerû lenne kihasználni a
sporttelep, a sportcsarnok és a tekepá-
lya nyújtotta egyedi lehetõségeket, és
ide kellene vonzani a környékbeli tele-
pülések sportolni vágyó fiataljait. Egy
komoly sportcentrum létrehozása le-
hetne a jövõ útja, ahol az ifjúság több
sportágban is kipróbálhatná tehetségét. 

Dr. Horváth Klára polgármestertõl
megtudtuk, hogy Bábolna Város Ön-
kormányzata az elõzõ évben 8 millió
forinttal  támogatta,  a  következõ idõ-
szakban pedig 7 millió forinttal járul
hozzá a sportegyesület költségvetésé-
hez. Ezenkívül fedezi a sporttelep, a
sportcsarnok és a szabadidõközpont

fenntartásának költségeit. Az IKR Zrt.
mintegy 2,5 millió forinttal támogatja
Bábolna sportját, és remélhetõleg még
több bábolnai és környékbeli vállalko-
zást sikerül megnyerni támogatóként,
ami majd a költségvetésben a tagdíjak-
kal, belépõjegyekkel kiegészülve 12-13
millió forintra emeli az egyesület pén-
zét. Mindez stabil mûködést biztosít
majd a szakosztályok számára, de a ma-
gasabb osztályba került teke, illetve ké-
zilabda csapatok plusz költségeihez
újabb támogatókat kell találni. 

Polgármesterasszony is kiemelten
fontosnak tartja az utánpótlás kérdé-
sét. Mint mondta, évtizedes munka
eredménye fog hamarosan beérni pél-
dául a labdarúgás terén, hiszen az óvo-
dás kortól a felnõtt korosztályig hét
csoportban rúghatják a bõrt. Büszke
arra, hogy a különbözõ szakosztályok-
ban javarészt bábolnai és környékbeli
fiatalok sportolnak. Az önkormányzat
igyekszik ehhez minden lehetõséget
megadni. Sokat költöttek a különbözõ
létesítmények megépítésére, felújításá-
ra, mely rendelkezésre áll mind a helyi,
mind pedig a környékbeli sportolók, la-
kosok számára.

Közgyûlést tartott a Bábolnai Sportegyesület



Régi idõk majálisainak hangulatát
idézte a labdarúgópálya május 1-jén.
Gyönyörû, napos idõ, labdarúgást szere-
tõ fiatalok, idõsebbek minden korosztály-
ból, sör, üdítõ, pörkölt és kitûnõ hangu-
lat. Remek alkalom nyílt ezen a napon a
sportolásra, kikapcsolódásra, melynek
évtizedes hagyományai valósulnak meg
május elsõ napján Bábolnán. 

Szilágyi Ágnes fáradhatatlan szervezõ-
munkájának köszönhetõen ezúttal öt csa-
pat nevezett a nemes versenyre. Két bá-
bolnai, egy gyõri és két Szlovákiából ér-
kezett együttes küzdött a helyezésekért.
Mellettük ott voltak a Bábolna SE külön-
bözõ szakosztályainak – labdarúgó, teke,
kézilabda – ifjúsági és felnõtt versenyzõi
is, akik kihasználva a jó idõ adta lehetõ-
séget, szintén fociban mérték össze erejü-
ket. A hangulatot fokozta a jó zene és a
büfé sörrel, üdítõvel.

A csapatok szoros küzdelmeket vívtak
egymással, ami végigkísérte a tornát egé-
szen a döntõ mérkõzésekig. Az elsõ és
második hely sorsát is csak nagy nehezen
tudta eldönteni a Bástya Sörözõ és a Ba-
rátok Gyõr együttese. Hétméteres rúgá-
sokkal a pillanatnyi jobb idegállapotnak
köszönhetõen a BSE ifi csapatának edzõ-
je vezette gyõri csapat vihette haza a leg-

szebben fénylõ trófeát. A díjakat dr. Hor-
váth Klára polgármester adta át, a mér-
kõzéseket pedig nem kisebb személyiség,
mint Imrõ János, a Komárom-Esztergom
Megyei Labdarúgó Szövetség fõtitkára
vezette.

A rendezvény támogatói voltak: Bá-
bolna Város Önkormányzata, IKR Zrt.,
Esca Kft., Vida Pékség, V.E.SZ. Kft.,
Kozma István, Bástya Sörözõ dolgozói,
Kiss András, közhasznú munkások Nagy
Károly településgazda vezetésével. A kü-
löndíjakat – két focilabdát – Popovics
György ajánlotta fel.

HELYEZÉSEK:
1. Barátok Gyõr
2. Bástya Sörözõ Bábolna
3. Drink Team Szlovákia
4. Árkád Sörözõ Bábolna
5. Lelkes Amatõrök Komárno
Legjobb kapus: 

Bognár Gyula (Barátok Gyõr)
Gólkirály:

Hannich Péter (Barátok Gyõr)

Különdíjban részesült még az Árkád
Sörözõ Bábolna, valamint Lelkes Amatõ-
rök Komárno csapat, akik a Popovics
György által felajánlott focilabdákat vi-
hették haza. 
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Lelkes Amatõrök, Komáron

A dobogó harmadik fokára a Drink Team lépettAz elsõ helyezett: Barátok Gyõr együttese

A BSE különbözõ szakosztályai is rúgták a bõrtAz Árkád Sörözõ csapata

MÁJUS 1. KUPA FOCITORNA
- igazi majális hangulat a focipályán is

Bástya Sörözõ Bábolna végzett a második helyen

Legjobb kapus: Bognár Gyula (Barátok Gyõr)
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A bábolnai sportcsarnok immár har-
madik alkalommal adott otthont a Házi
Asztalitenisz bajnokságnak, amelyen
idén összesen négy kategóriában lehe-
tett versenyezni. Szilágyi Ágnes, a ver-
seny szervezõje lapunk számára el-
mondta: idén huszonöten neveztek,
köztük 7 volt a nõi induló. 

Az asztalitenisz bajnokságon férfi
egyes és páros, valamint nõi egyes és

páros kategóriában mérhették össze
erejüket a pingpongozók. Az általános
iskolások külön ifjúsági kategóriában
tesztelhették tudásukat. Ha pedig szót
ejtettünk a fiatalokról, akkor essen szó
most a mezõny legidõsebb tagjáról
Böröczné Zsuzsáról, aki az ötödik ik-
szen túl sem vallott szégyent a nála jóval
fiatalabb nõi mezõnyben. Sõt, a legtech-
nikásabb játékos címet nyerte el.

EREDMÉNYEK:
Egyéni  Nõi

1. Rabi Nóra
2. Pásztor Ágnes
3. Karvaly Diána

Nõi  Páros
1. Rabi Nóra – Pásztor Ágnes
2. Böröcz Ferencné – Horváth Andrea
3. Maráz Brigitta – Karvaly Diána

Különdíj  a  legtechnikásabb  nõi  játékos-
nak:  Böröcz Ferencné Zsuzsa
Egyéni  Férfi

1. Szünstein Róbert
2. Senkál Lajos
3. Sipos István

Férfi  Páros
1. Révai Zsolt – Szünstein Róbert
2. Sipos István – Senkál Lajos
3. Bálint József – Bódis István

Ifjúsági  korosztály:
1. Révai Bertold
2. Istenes Bence
3.  Szilágyi Márk

Nagy  Attila  István

HARMADIK HÁZI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
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BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje

Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Bakos Mónika

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


