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A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat június 26-án szombaton tartotta meg
a hagyományos Szent Iván-éji rendezvényeit.
Ezúttal ünnepeltünk is, hiszen az 1995-ben
alapított Gyermekönkormányzat az idei év-
ben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.  

A változatos programokon nagy létszám-
ban vettek részt bábolnai és a GYÖK meghí-
vására Bábolnára érkezett szlovákiai testvér-
városunk fiataljai. Egész nap nagyon jól érez-
ték magukat a hidaskürti gyermekönkor-

mányzat tagjai, akik a kerékpárversenyen kö-
zös csapatokat alkottak a bábolnai fiatalok-
kal.

A délelõtt folyamán a IV. Tájékozódási
Kerékpárversenyre került sor, melyre idén re-
kord létszámú nevezés érkezett. A borús, esõs
idõ ellenére 16 két és három fõs csapat neve-
zett be. A csapatoknak térkép segítségével
Bábolna különbözõ pontjait kellett megkeres-
niük, ahol ügyességi és elméleti feladatok vár-
ták a versenyzõket. Ilyen ügyességi feladat
volt például a kapura lövés, a kosárra dobás, a
célba dobás és a bicikli ügyességi pálya teljesí-
tése. A szellemi feladatoknál, pedig Bábolná-
val, Magyarország földrajzával, biológiával és
sporttal kapcsolatos kérdésekre kellett választ
adniuk a gyerekeknek. Az összesített ered-
mény a pontjóváírásokból és az elért idõered-
ménybõl összeadódva alakult ki. A kétfõs csa-
patok vetélkedésében az alábbi végeredmény
született: 1. Bakter csapat - Nagy Róbert és
Hatoss Dániel; 2. Bad boys    -  Csillag Máté
és Mednyánszky Richárd; 3. Sport Klub -

Szarvas Arnold, Czefernek Ákos, Jenecskó
Bence.

Délután rendeztük meg a IV. Bábolnai
GYÖK Póker Bajnokságot, melyre ezúttal 36
fiatal nevezett. A selejtezõk, majd a közép-
döntõk után a 8 fõs döntõben küzdhettek meg
a legjobbak. A versenyt Szentandrási Zoltán
hivatásos krupié vezette le. A Póker bajnoksá-
gon az alábbi végeredmény született: 1. Tóth
Péter - Bábolna; 2. Katona Kristóf - Gyõr; 3.
Lengyel Bence -  Bábolna.

A Pókerverseny eredményhirdetése után
következett az est fénypontja, a Made in Hun-
gária címû musical a komáromi Magyarock
Dalszínház elõadásában. Már a délutáni jegy-
elõvételekbõl látszott, hogy ismét telt házas
elõadásra kerül sor a Szabadidõközpontban. 

Az elõadás kezdete elõtt egy rövid megem-
lékezésre került sor, melynek keretében Len-
gyel Dániel Gyök polgármester mondott ün-
nepi köszöntõt. A Bábolnai Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat határozata alapján a
Gyök 15 éves fennállásának alkalmából em-
léklapokat adott át Kovács József és dr. Hor-
váth Klára polgármestereknek. Bauernhuber
Veronika, Debreczeni-Mór Andrea, Horváth
Ildikó, Popovics Dóra, Prekler Alexandra és
Lengyel Dániel GYÖK polgármestereknek. A
közönség vastapsa közepette vette át az em-
léklapot Szilágyi Ágnes, aki a bábolnai ifjúsá-
gi sportélet legfõbb szervezõje. Nagy taps fo-
gadta a színpadra szólított gyermekönkor-
mányzati képviselõket is, akik nagyon sokat
dolgoztak a nap sikeréért: Csillag Vivien,

Popovics Linda, Vámos Gábor, Mednyánszky
Richárd, Csillag Máté személyében.

Ezt követõen telt ház elõtt kezdõdött a
színházi elõadás, melyet végig nagyon élvezett
a közönség. Elismerését az elõadás végén fel-
állva, vastapssal fejezte ki. 

Az elõadás szünetében megtekinthették az
érdeklõdõk a Bábolnai Gyök elmúlt 15 évét
bemutató kiállítást, illetve a meghívottak kö-
zösen elfogyasztották az „ünnepelt” tisztele-
tére rendelt óriástortát. A torta elfogyasztásá-
ba bekapcsolódtak a Rákóczi Szövetség meg-
hívására Bábolnán tartózkodó kárpátaljai ma-
gyar gyerekek is.

Az est a tûzgyújtással, és a tûz körüli tánc-
cal folytatódott, melynek keretében a Csepe-
redõk Néptánccsoport mutatta be a koreográ-
fiát. Szép számmal csatlakoztak a közönség
soraiból is a Szent Iván-éji tûz közös körbe
táncolására invitáló felkérésükre. A napot egy
jó hangulatú DISCO-val zártuk.

Szeretném megköszönni minden támoga-
tónknak a segítségét: dr. Horváth Klára pol-
gármesterasszonynak, a felnõtt önkormányza-
ti képviselõknek, akik a kerékpárversenyen
nyújtottak segítséget, a Polgármesteri Hiva-
talnak, a Polgárõrségnek, az Önkétes Tûzol-
tóságnak, a BTV Kht.-nek, Szilágyi Ági néni-
nek, Török Sanyi bácsinak, Grónyi Marika
néninek, Pábli Zsoltnak, Popovics Györgynek,
Csicsatka Juditnak, az aktív gyermek önkor-
mányzati képviselõknek és mindenkinek, akik
hozzájárultak a program sikeréhez. 

A nap végén jólesõ érzéssel állapíthattuk
meg, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb
GYÖK rendezvényén vagyunk túl. Reméljük,
hogy a bábolnai fiatalok a következõ prog-
ramjainkon is ilyen nagy létszámban vesznek
részt. 

Lengyel Dániel GYÖK polgármester

15 éves a Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

„Szentivánéji álom”



„A lámpás én vagyok. Világítok a
sötétségben. Utat mutatok. Nálam
nélkül vak a látó is.” – kezdi A lámpás
címû kisregényét Gárdonyi Géza. S
ebben a négy mondatban benne van
mindaz, ami a tanítás, de még inkább
a nevelés lényege.

Így, vagy úgy, de ezek a gondola-
tok, minden esztendõben felbukkan-
nak a pedagógus nap környékén,
amikor az önkormányzat egy meghitt
ünnepségre hívja össze a „nemzet
napszámosait”. Ez történt június 3-
án is, amikor a szokásoknak megfele-
lõen dr. Horváth Klára polgármester
és a pedagógusi kar képviselõi a tisz-
telgést elsõként a már eltávozott kol-
légáiknál, a temetõben kezdték.

A köszöntés a továbbiakban a
Ménesbirtok Kamaraszínház termé-
ben folytatódott, ahol a polgármester
méltatta a csodálatos, s egyszersmind
ellentmondásos hivatást gyakorlók
munkáját. Beszédébõl kiderült: 1952
óta ünnepeljük „hivatalosan” a peda-
gógus napot. Persze, az ünnepeltek
munkájának igazi gyümölcse nem az

ezen az egy napon kapható elismerés,
vagy virágcsokor. Fáradtságuk valódi
értelme csak jóval késõbb mutatkozik
meg, amikor egykori nebulóik tisztes-
séggel helyt tudnak állni a világban.
„Egy vagyok azokkal, akiknek neve
és arca rég feledésbe merült, de taní-
tásuk és jellemük tovább él tanítvá-
nyaik munkájában” – idézte dr. Hor-
váth Klára John W. Schlatter író-pe-
dagógust.

A városvezetõ a szülõk nevében is
köszönetet mondott az óvodai gon-
dozóknak, óvónõknek, tanítóknak,
tanároknak, akik – ahogy azt dr. Hor-
váth Klára megjegyezte – nem a tan-
anyagot tanítják, hanem a gyerekeket.
Egyszerre csiszolják elméjüket és jel-
lemüket, s személyes példamutatá-
sukkal – mint egy valódi lámpás – ki-
jelölik a követendõ utat.

Ahogyan minden hasonló alka-
lommal, úgy ezen a napon is kitünte-
tést vehettek át a hivatásukban ki-
emelkedõen tejesítõ pedagógusok.
Harminc éves jubileuma alkalmából
jutalomban részesült Dörner

Lászlóné és Tanos Lászlóné, vala-
mint a nyugdíjba vonuló dr. Pászty
Györgyné.

Kiváló pedagógus elismerésben
részesült a Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde kollektívájának javaslatára
Frank Attiláné óvónõ, valamint
Bierbauar Imre címzetes iskolaigaz-
gató.

A jutalmak átvételét követõen már
csak az önfeledt szórakozásé és pihe-
nésé volt a fõszerep. Ezért a színpad-
ra lépõ Cseperedõk Néptánc-
együttes és a Tiamo Modern Tánc
együttes mindent megtett.

-bm - 
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A BÁBOLNAI LÁMPÁSOK

Az elmúlt hónap özönvízszerû esõzései komoly károkat okoztak
az ország számos településén. Elsõsorban Észak-Kelet Magyaror-
szág falvai, városai szenvedtek a legtöbbet a patakok, folyók árvize-
itõl, de itt, a közelünkben is volt két olyan település, mely súlyosan
érintett volt a Cuhai-Bakony-ér áradásától: Mezõörs és Bõny.

Bábolna Város Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy szûkös
anyagi lehetõségeihez mérten támogatást nyújt Bõny község szá-
mára 200 ezer forint értékben. A pénzt átutalták az árvíz sújtotta
település önkormányzatának, de dr. Horváth Klára polgármester
és Kocsis Gábor jegyzõ személyesen is tiszteletét tette dr. Murakö-
zi László bõnyi polgármesternél, hogy a helyszínen tájékozódhassa-
nak a károk mértékérõl. 

Bõny község polgármestere a vendégeket arról tájékoztatta,
hogy mintegy 127 házban keletkezett komoly kár a településen. A
magánemberek veszteségeit több mint 200 millió forintra becsüli,
míg az önkormányzat kára is meghaladja a 100 millió forintot. A
biztosítók és a hivatalos szervek pénzügyi segítsége sajnos nem fog-
ja fedezni a valós károk összegét. 

A két polgármester beszélgetése során dr. Horváth Klára ígére-
tet tett további segítség nyújtására, melyhez szeretnék felkérni Bá-

bolna Város lakosságának segítségét. Az õsz folyamán a Magyar
Vöröskereszt Bábolnai Szervezetének közremûködésével igyekez-
nek majd adományokat és pénzt gyûjteni, hogy hozzájárulhassanak
a nehéz helyzetbe került bõnyi emberek megsegítéséhez.

Segítség a bõnyi árvízkárosultaknak
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A június végi rendes képviselõ-
testületi ülés elsõ napirendi pontjá-
ban beszámoló hangzott el a két
ülés között történt eseményekrõl, a
lejárt határidejû határozatokról és a
bizottságok által hozott döntésekrõl.
A bizottságok által hozott és a képvi-
selõ-testület által is megerõsített
döntések közül kiemelendõ többek
között az, hogy megkezdõdött a Bá-
bolna Gyógyfürdõ, Ingatlanfejlesztõ
és Beruházó Kft., vagyis Bábolna Vá-
ros Önkormányzatának tulajdonát
képezõ két termálvízkút bevizsgálá-
sa, valamint azok tisztítási munká-
latainak elvégzése. Szintén döntés
született arról, hogy megkezdõdnek
- a település felnõtt-, valamint diák-
önkormányzatának közös kezde-
ményezéseként-  a Névtelen és a
Mezõ Imre utca sarkán található,
volt labdarúgópálya helyére létesí-
tendõ bmx- és extrémsport szabad-
idõpálya tervezõi munkálatai.

Az  elsõ  napirendi  pontban  foglal-
kozott  a  testület  a  felszíni  vízelveze-
tõ  rendszerek  kiépítési,  és  felújítási
munkálataival  is.  Ezen  munkálatok
során  felújításra  kerül  a  Régi  teme-
tõ  melletti  nyílt  csatornarendszer,

valamint  a  Kazinczy  utca,  a  Wesselé-
nyi  utca,  a  Kinizsi  és  az  Ady  utca  bi-
zonyos  területeinek  csapadékvíz-eel-
vezetõ  rendszere  is.    Ároktisztításra
került  sor  a  Tárkányi  és  a  Jégeri
úton  is.  Az  õsz  folyamán  a  József  At-
tila  és  Mezõ  Imre  utcai  kertek  kö-
zötti  árok  tisztítására  is  sor  kerül,
ha  az  ott  lakók  hozzájárulna.  A  vá-
ros  önkormányzata  azonban  ez
úton  is  arra  kéri  a  lakosságot,  hogy
jelezze,  ha  problémája  van  a  csapa-
dékvíz-eelvezetõ  rendszerrel,  mert  a
polgármesteri  hivatal,  a  lakossági
bejelentések  segítségével  képes  fel-
deríteni  azt,  hogy  hol  van  még  szük-
ség  további  segítségre.

A második  napirendi  pontban a
2010. évi költségvetési rendelet mó-
dosítására került sor, amelynek so-
rán a költségvetési fõösszeg 776
millió 567 ezer forintra módosult.

A harmadik  napirendi  pontban a
Komárom-Bábolna Többcélú Kis-
térségi Társulás eddigi munkájáról
hangzott el és került elfogadásra be-
számoló.

A negyedik  és  az  ötödik  napiren-
di  pontban a bábolnai Százszorszép
Óvoda és Bölcsõde munkájára vo-

natkozó beszámoló hangzott el,
amelyet a képviselõtagok, az intéz-
mények jövõre vonatkozó szakmai
munkatervével együtt fogadtak el.

A hatodik  napirendi  pontban a
Bábolnai Általános Iskola munkájá-
ra vonatkozó beszámoló került elfo-
gadásra.

A hetedik  napirendi  pontban a
Ritmus Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény képviseletében Bánfi
Csaba, az intézmény vezetõje szá-
molt be az iskolában folyó munká-
ról. A beszámolót a testület tagjai
megszavazták.

A nyolcadik  napirendi  pontban a
Bábolnai Sportegyesület számolt be
tevékenységérõl. A beszámoló itt is
elfogadásra került. Az önkormány-
zat tagjai elismerésüket fejezték ki a
szakosztályok által elért sikerekhez.

A kilencedik  napirendi  pontban
a polgármesteri hivatal és a helyi ál-
talános iskola alapító okiratának
módosítására került sor.

A tizedik  napirendi  pontban felü-
gyelõbizottsági, valamint kuratóriu-
mi tagok megválasztására került
sor. A Bábolna Gyógyfürdõ, Ingat-
lanfejlesztõ és Beruházó Kft. eseté-

ben Lukáts Péter képviselõ úr ka-
pott bizalmat a felügyelõbizottság-
ban. A Bábolnai Közhasznú Közala-
pítvány esetében több kuratóriumi
és felügyelõbizottsági tag is lemon-
dott, az õ helyükre most dr.
Dezsényi Edit, valamint Erdélyiné
Pauer Erika került a felügyelõbi-
zottságba, míg a kuratóriumban új
tagként Gróf Kinga kapott bizalmat.
A Bábolna Televízió Közhasznú
Nonprofit Kft. új felügyelõbizottsági
tagjává Cseh László képviselõ urat
szavazta meg a testület.

Az Egyebek  napirendi  pontban
vitatták meg a képviselõk Farkas-
kút-puszta vízellátási gondjait, mi-
vel ott az eddig szolgáltatást biztosí-
tó Farkaskút Szárnyas Kft. szeptem-
ber 30-ával felmondta az ottani la-
kosok vízellátását. A képviselõk
hosszas vita után úgy döntöttek,
hogy Farkaskút lakosainak vízellátá-
sát kútfúrással kívánják megoldani.
Megbízták a polgármesteri hivatalt
és a Szennyvízkezelõ Kft-t, hogy az
elõkészítõ munkákat (engedélyezé-
si tervdokumentáció, költségvetés,
stb.) kezdjék meg.

Nagy  Attila  István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2010. június 24-én tartott testületi ülésrõl

Az új, szelektív hulladékgyûjtési rendszer egyik fontos eleme a
hulladékudvar, ami tulajdonképpen a korábbi évek lomtalanítási
akcióit hivatott felváltani.

Amint azt lakosaink közül sokan megtapasztalhatták, a Gyõri
Kommunális Szolgáltató Kft. Bana és Bábolna között, a Szennyvíz-
telep mögött építette meg az itt élõk számára használható hulla-
dékudvart. Szerdánként és szombatonként tart nyitva, ezeken a na-
pokon lehet elhelyezni  a háztartásokban feleslegessé vált építési,
bontási törmeléket, gumiabroncsot, papírhulladékot, lomokat,
elektronikai hulladékot, gumiabroncsot, kertészeti nyesedéket,
mûanyag flakonokat, síküveget, fémet, textilt, valamint a háztartá-
si veszélyes hulladékok közül izzót, fénycsövet, akkumulátort, szá-
razelemet, sütõolajat, festékes dobozt, háztartási mennyiségben fû-
tõolajat. Fontos, hogy a hulladékokat különválogatva vigyék, és ki-
zárólag háztartási mennyiséget, mert különben a szolgáltató mun-

katársa nem engedi lerakni. Lényeges, hogy legyen önöknél a hul-
ladék elhelyezésére szolgáló igazolás: a közszolgáltatásról szóló
hulladékgyûjtési számla és a lakcímkártya együttesen szolgál a jo-
gosultság igazolására.

A Kommunális Szolgáltató Kft. egy könnyítéssel szolgál azok
számára, akik a gyûjtõedények cseréje során nem tudták átvenni
azokat. Nekik nem kell Gyõrbe utazniuk, hanem kukáikat átvehe-
tik a bábolnai hulladékudvarban.

A szolgáltató a Bábolnán található szelektív szigetekkel kapcso-
latban létrehozott egy zöld számot. Minden sziget edényén talál-
hatnak egy sorszámot, valamint egy ingyenesen hívható telefonszá-
mot. Amennyiben valaki nem tudja elhelyezni hulladékát, mert az
edény megtelt, hívja a zöld számot 06-80-911-026, diktálja be a sor-
számot, és a szolgáltató 24 órán belül intézkedni fog.

Július elejétõl megváltozott a hulladékgyûjtõ edények ürítési
napja. A bio hulladék (barna tetejû kuka ürítése hétfõnként, a ma-
radék hulladék ürítése (szürke tetejû kuka) kéthetente szombaton-
ként történik.

A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. 
elérhetõségei:

Cím: Gyõr, Kálvária u. 4-10.
Levélcím: 9002 Gyõr, Pf.: 78.

Tel.: 96/516-600, 516-606,
516-613, 516-614

komszol@komszol.hu

www.komszol.hu

A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
hulladékudvar

(szennyvíztisztító mögött)
nyitva tartása:

SZERDA: 10-tõl 18 óráig
SZOMBAT: 10-tõl 14 óráig

A hulladékudvar
használatáról
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MEGKEZDÕDTEK  A  FELÚJÍTÁSI
MUNKÁLATOK  TELEPÜLÉSÜNKÖN
,,Jókai  és  Erzsébet  utca  felújítása  Bábolnán’’

KDOP-44.2.1/B-009-22009-00011
Bábolna Város Önkormányzata a Jókai és Erzsébet út burkolatának felújításához

európai uniós pályázati forrásból 79.777.037,- forint támogatásban részesült.
Az útfelújítási munkálatok megkezdése elõtt az Észak-dunántúli Vízmû Zrt.

megbízásából a Thermin Kft. május hónapban megkezdte az ivóvízvezeték 560 fm
hosszban történõ kiváltását, melyet júniusban fejeztek be. A vízvezeték kiváltása
nem a pályázat keretén belül történt, de az út burkolatának felújítása elõtt minden-
képpen szükséges volt elvégezni.

A pályázati forrásból megvalósuló projekt célja a város központjában a Jókai Mór
utca és Erzsébet út burkolatának felújítása, valamint az érintett utakon zárt csapa-
dékvíz elvezetõ rendszer kiépítése.

Az óvoda elõtt gyalogátkelõhely kialakítására kerül sor, illetve két sárga villogó ke-
rül kihelyezésre. Két darab kerékpártároló is elhelyezésre kerül, valamint a két ut-
ca találkozásánál, a Rendõrség épületénél található „körforgalom” kerül átalakítás-
ra, parkosításra. A felújítással érintett terület mûemléki környezetben helyezkedik
el, ezért a gyalogos felületek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elõírásainak meg-
felelõen térkõ burkolattal kerülnek kialakításra. 

A beruházást a közbeszerzési  eljárás  során  nyertes  COLAS  Út  Építõipari  Zrt.  vég-
zi.  A  munkaterület  átadása  2010.  június  1-jjén  megtörtént. A munkák elsõ fázisában
a járdák térkõ burkolatát rakták le. A  kivitelezési  munkálatok  szerzõdés  szerinti  be-
fejezési  határideje  2010.  szeptember  30.

„„NNééggyy  uuttccáátt  éérriinnttõõ  ccssaappaaddéékkvvíízz  eellvveezzeettééss  BBáábboollnnáánn””
KDOP-44.1.1/E-009-22009-00009

Bábolna Város Önkormányzatának nyertes pályázata jóvoltából - melynek során
67.900.221,-  forint  támogatást ítéletek meg részünkre európai uniós forrásból -
megkezdõdött a Csekonics, Kozma, Nagyváthy és Újhelyi utcák csapadékvíz elveze-
tési munkáinak kivitelezése.

A megvalósítás eredményeként megszûnnek a több éve fennálló csapadékvíz el-
vezetési problémák.

A beruházást a közbeszerzési  eljárás  nyertes  ajánlattevõje,  a  Vértes  Út  Kft.  végzi.
A  munkaterület  átadására  2010.  június  18-áán  került  sor. A beruházás elsõ fázisá-
ban az érintett területeken a bontási munkálatokat végezték, amelynek során az út
melletti folyókákat szedték fel.

A projekt célja a Csekonics, Nagyváthy, Kozma és Újhelyi utcákban 3281 méter
hosszan kétoldali burkolt csapadékvíz elvezetõ árokrendszer kiépítése, homokfogó
aknákkal. A kivitelezés során 6 db szívózsomp is kialakításra kerül, mely a magas
talajvíz szintet fogja csökkenti. A  kivitelezési  munkálatok  szerzõdés  szerinti  befeje-
zési  határideje  2010.  augusztus  16.

„Bábolna  központi  terének  rekonstrukciója”
KDOP-33.1.1/C-009-22009-00004

Bábolna Város Önkormányzata európai uniós pályázati forrásból valósítja meg a
„Bábolna központi terének rekonstrukciója„ címû projektet, amelyek elbírálása
során 31.670.914,- forint támogatást nyertünk.

A közbeszerzési eljárás során a legjobb ajánlatot a  Magyar  Aszfalt  Kft.  adta,  aki-
vel  a  Vállalkozási  Szerzõdés  aláírására  2010.  június  18-áán  került  sor. A munkaterü-
letet részükre 2010.  június  18-áán  átadták.  A  kivitelezési  munkálatok  szerzõdés  sze-
rinti  befejezési  határideje  2010.  augusztus  16.

A beruházással érintett terület Bábolna város központjában, kereskedelmi egy-
ségek által határolt beépített területén helyezkedik el, amely a CBA élelmiszer áru-
ház és a Szolgáltatóház közötti területet, valamint a volt OTP konténer helyét jelen-
ti.

A projekt keretében a volt OTP konténer helyén parkoló kerül kialakításra. Az üz-
letek közötti közlekedési utak térkõ burkolatot kapnak, melyek az  akadálymentes
közlekedést hivatottak  szolgálni. A CBA üzlet bejáratával szemben fedett kerékpár-
tárolót helyezünk el, valamint utcabútorok (padok, hulladékgyûjtõk) kerülnek ki-
helyezésre. A parkoló mellett szelektív hulladékgyûjtõ sziget kerül kialakításra. 

Szúnyogmentesítés
A szúnyoggyérítés hatékonyabbá tétele érdekében a lakó-

házak környékén található pangó vizek, vízgyûjtõk – mint
szúnyogtenyészõhelyek – kezelésével Önök is hatékonyan
beavatkozhatnak a szúnyogszaporulat csökkentésébe.

A beavatkozáshoz a lakóhelyükön lévõ pangó vizeket kell
szúnyoglárva irtószerrel kezelni.

A szerbõl – mely kizárólag a vízben fejlõdõ szúnyoglárvá-
kat betegíti és pusztítja el - hetente egy alkalommal kell né-
hány cseppet adagolni a kezelendõ vízbe.

A 10 ml-es kiszerelésû lárvairtószerrel töltött cseppentõs
üvegek a Bábolnai Szolgáltató Kft. irodájában a Zrínyi M. u.
15. szám alatt vehetõk át 1 üveg/családi ház mennyiségben.
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Elnökváltás a megye élén
Popovics György váltotta Völner Pált

a megyei közgyûlés élén
Az õszi helyhatósági választásokig kapott felhatalmazást a Ko-

márom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöki tisztére dr.
Völner Pál, ám a miután a kormányba kapott felkérést, meg
kell válnia tisztétõl. A közgyûlés Popovics Györgyöt bízta meg a
távozó Völner Pál helyett az elnöki teendõkkel. 

Dr. Völner Pál az infrastruktúráért felelõs államtitkári poszt-
ja összeférhetetlen a közgyûlési elnökséggel, a törvény rendel-
kezése alapján nyújtotta be lemondását. Az elnöki székben õt
váltó Popovics György „régi-új ember”, ahogyan õ maga fogal-
mazott. 1990-tõl tagja a megyei közgyûlésnek, jelenleg a térségi
és gazdaságfejlesztési bizottság elnökeként, s a pénzügyi bizott-
ság alelnökeként vállalt feladatot megyei képviselõi minõségé-
ben. Elnökké választása kapcsán õ is megvált e funkcióitól, he-
lyébe Szenes Lajos képviselõ, Tát polgármestere lépett.

- Nem kell keresnem a kilincset – fogalmazott tréfásan az új
elnök. – Tisztában vagyok a feladatokkal, s a lehetõségekkel.
Hivatalból, s esztergomi születésû és bábolnai lakos lévén a me-
gyét is az utolsó szögletéig ismerem. Nagy megtiszteltetésnek
veszem, hogy ott lehetek elnök, ahol húsz éve szolgálok –
mondta Popovics György. Hozzátette: elsõdleges célja az õszi
önkormányzati választásokig a megyei közgyûlés zökkenõmen-
tes mûködésének biztosítása.

A közgyûlésen képviselõi minõségében terjesztett be sürgõs-
ségi indítványt az új elnök a természeti katasztrófában kárt
szenvedettek pályázati alapjának létrehozására. A 20 millió fo-
rintos alaphoz a magánszemélyek, cégek, szervezetek csatlako-
zását várja a javaslatot elfogadó közgyûlés.

MEGYEI ÁRVÍZI ELÕTERJESZTÉS

Kétszer ad, ki gyorsan ad –
csatlakozókat várnak

A legfontosabb, hogy gyorsan segítsünk! – jelentette ki
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormány-
zat elnöke a június 25-i megyei közgyûlésen. Az új elnök sürgõs-
ségi indítványként terjesztette a testület elé a természeti ka-
tasztrófában kárt szenvedettek érdekében pályázati alap létre-
hozását.

A természeti csapások Komárom-Esztergom megyét sem ke-
rülték el, a közösségi és magánvagyonokban súlyos veszteségek
keletkeztek. A megyének is erkölcsi kötelessége segíteni a baj-
bajutottakon, ezért javasolja a katasztrófában kárt szenvedettek
megsegítésére pályázati alap létrehozását – hangzott az elõter-
jesztés és az indoklás.

A kifejezés nem véletlenül pályázati alap, magában hordozza
a mûködési elvet. Az alapot a megyei önkormányzat hozza lét-
re 20 millió forintos összeggel, költségvetési tartalékából. A
nyílt alaphoz minden segítõ szándékú cég, szervezet és magán-
személy hozzájárulhat befizetéssel, így remélhetõleg rövidesen
megtöbbszörözõdik az alap. 

A vissza nem térítendõ támogatásért a lakhely szerint illeté-
kes önkormányzathoz kell folyamodni, amelyik továbbítja a ké-
relmet a megyei önkormányzathoz. A polgármesterek vélemé-
nyezik a továbbítandó kéréseket, s a támogatás felhasználásá-
nak elszámolását is õk ellenõrzik. A döntés egy háromtagú bi-
zottság hozza, amely a megyei közgyûlés elnökébõl, a kistelepü-
lési tanácsnokból és a térség és gazdaságfejlesztési bizottság el-
nökébõl áll.

A javaslatot a közgyûlés egyhangúlag támogatta, a lebonyolí-
tást a legrövidebb idõn belül végrehajtják.

Egészségünk megõrzése érdekében, amit az emlõszûrésrõl tudni érdemes
Az egészség megõrzésének többféle módja ismert ma már. Tudnunk kell

azonban, hogy nem elegendõ egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a
dohányzást és az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell egészségi állapotunkat
is, melynek egyik lehetséges módja a szûrõvizsgálat. A szûrõvizsgálatokkal
elkerülhetõ több súlyos daganatos megbetegedés, illetve korán felismerve
jó eredménnyel gyógyíthatók.

A népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatoknak egyik fontos jellem-
zõje, hogy behíváson alapul. 

Néhány  gondolat  az  emlõszûrésrõl:
A kétévenként esedékes szûrõvizsgálat a 45-65 éves hölgyeket érinti. A

szûrõvizsgálat célja, hogy az emlõk röntgenvizsgálatával felderítse a még
nem is tapintható rendellenességeket. A vizsgálat rövid ideig tart, a szüksé-
ges adatok rögzítése után a szakasszisztens az emlõk megtapintását követõ-
en felvételeket készít az emlõkrõl. Az emlõk összenyomása – ami a jól ér-

tékelhetõ képek készítését szolgálja – csak ritkán okoz kisebb kellemetlen-
séget.

A behíváson alapuló emlõszûrés kétévenként esedékes, ajánlott azonban
havonta figyelemmel kísérni az emlõk állapotát és ha bármilyen elváltozást
észlelünk, forduljunk orvoshoz. A vizsgálat rövid ideig tart, gyakorlatilag
kockázatmentes és általában fájdalmatlan. 

Bíztatjuk tehát azokat, akik kézhez kapják az emlõszûrésre szóló behí-
vólevelet, hogy éljenek a szûrõvizsgálat lehetõségével.

További,  részletes  információ  kérhetõ:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Közép-Dunántúli Regionális Intézete
Kaszásné Zsidákovits Ildikó

szûrési koordinációs munkatárs
Tel.:  34/  309  448

2010. áprilisában a SZEÜ Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATOT HIRDETETT 
KEDVEZMÉNYES NYUGDÍJAS

ÜDÜLTETÉSRE,
mely célja, hogy az önkormányzatok szociális ellátotti körébe

tartozó nyugdíjasok egészségük megõrzése érdekében kedvez-
ményes gyógyüdülésben vehessenek részt. Pályázni max. 3 fõvel
lehetett. 

Az Alapszolgáltatási Központ is benyújtotta pályázatát,
amely sikeres lett, így ez év októberében 3 fõ utazhat Hajdúszo-
boszlóra, ahol 8 napra fogadják a mozgásszervi rehabilitációra,
egészségmegõrzésre, rekreációra érkezõ ellátottakat. 

Berkesné Szûcs Ágnes
intézményvezetõ

MAMMOGRÁFIAI
SZÛRÕVIZSGÁLAT

A Népegészségügyi Program keretében zajló mammográ-
fiás szûrõvizsgálattal kapcsolatosan tájékoztatom, hogy Bá-
bolna közigazgatási területén élõ, 45- 65 éves hölgy lakosok
szûrõvizsgálatra invitáló levelet kapnak a MammAlba Kft.
(székhely: 8000. Székesfehérvár, Virág B. út 5.I/1) mozgó
Emlõszûrõ Állomásától, a Szent Borbála Kórházzal kötött
megállapodásuk alapján. A rendelkezésünkre álló adatbá-
zisban 453 fõt érint a népegészségügyi célú szûrõvizsgálat. A
behívólevelet kapott hölgyek szûrõvizsgálata helyileg az
Egészségügyi Központ parkolójában parkoló, mûködési en-
gedéllyel rendelkezõ szûrõbuszon történik 2010. július 06-12
között, munkanapokon.



PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A  „Bábolnáért”  Közhasznú  Közalapítvány  pályázatot  ír  ki

Bábolna  Városban  megvalósítandó
települési  rendezvényeken  való  közremûködésre

Pályázati feltételek:
A pályázónak Bábolna Város közigazgatási területén kell Bá-
bolna Város Önkormányzat által elfogadott 2010-es kulturális
programtervében szereplõ 2010. szeptember 1. és 2010. decem-
ber 31. napja között megvalósítandó rendezvényen közremû-
ködnie.
A pályázó lehet bármilyen adószámmal rendelkezõ jogi vagy
magánszemély, illetve gazdasági társaság.
A pályázatban meg kell jelölnie a pályázónak, hogy
1. melyik rendezvény keretében pályázik közremûködésre,
2. milyen közremûködést vállal a rendezvényen,
3. a pályázat milyen mértékben járul hozzá a rendezvény sike-

réhez,
4. közremûködéshez mennyi pályázati forrást igényel. Az igé-

nyelt pályázati forrás indokoltságát elõzetes költségvetéssel
kell alátámasztania, amelyet a pályázati adatlaphoz kell mel-
lékletként csatolni.

Beadási határidõ: 2010. augusztus 15. (A határidõ jogvesztõ!)
A pályázatot a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány címére
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) kell benyújtani.

Egyebek:
Pályázni a pályázati adatlapon lehet.
A pályázat elfogadása esetén a pályázó a pályázat kiírójával
szerzõdést köt.
Sikeres pályázat esetén a pályázott pénzösszeg a pályázat meg-
valósítását követõen, a pályázatban vállalt közremûködés telje-
sítését követõen kerül kifizetésre.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
1. a pályázatban foglaltak megvalósítását bármikor ellenõrizze,
nem megfelelõ teljesítés esetén a pályázati pénzt visszatartsa,
2. hiánypótlási felhívást a hiányosan benyújtott pályázat vonat-
kozásában nem ír ki, azt a hiányos benyújtás miatt automatiku-
san elutasítja.
A pályázattal kapcsolatban a 34/568-000 telefonszámon kérhe-
tõ felvilágosítás.
Pályázati adatlapot Polgármesteri Hivatalban szerezhetnek be.

„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A  „Bábolnáért”  Közhasznú  Közalapítvány  pályázatot  ír  ki  

Bábolna  Városban  mûködõ  egészségügyi  ellátás
fejlesztéséhez  orvosi  eszközök  beszerzésre

Pályázati feltételek:
A pályázó Bábolna Város közigazgatási területén mûködõ
Egészségügyi Központba orvosi eszközök beszerzésére pályáz-
hat a lakosság egészségügyi állapotának javítása, a gyógyító-
megelõzõ ellátások feltételeinek javítása érdekében.
Pályázatot nyújthat be bábolnai székhellyel rendelkezõ gazda-
sági társaság, egyéni vállalkozó, amelynek alaptevékenysége
egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, illetve egészségügyi ellá-
tás biztosításával kapcsolatos.
A pályázatban meg kell jelölnie a pályázónak, hogy
1. milyen orvosi eszközt kíván beszerezni,
2. a beszerzendõ orvosi eszköz mennyiben járul hozzá a lakos-

ság egészségi állapotának javításához,
3. a beszerzéshez mennyi pályázati forrást igényel. A pályázat

indokoltságát elõzetes költségvetéssel kell alátámasztania,
amelyet a pályázati adatlaphoz kell mellékletként csatolni.

Beadási határidõ: 2010. július 15. (A határidõ jogvesztõ!)
A pályázatot a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány címére
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) kell benyújtani.

Egyebek:
Pályázni a pályázati adatlapon lehet.
A pályázat elfogadása esetén a pályázó a pályázat kiírójával
szerzõdést köt, melyben a feltételrendszer részletesen rögzítés-
re kerül.
Sikeres pályázat esetén a pályázott pénzösszeg az eszközbeszer-
zést követõen kerül kifizetésre a pályázónak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
1. a pályázatban foglaltak megvalósítását bármikor ellenõrizze,

nem megfelelõ teljesítés esetén a pályázati pénzt visszatartsa,
2. hiánypótlási felhívást a hiányosan benyújtott pályázat vonat-

kozásában nem ír ki, azt a hiányos benyújtás miatt automati-
kusan elutasítja.

A pályázattal kapcsolatban a 34/568-000 telefonszámon kérhe-
tõ felvilágosítás.
Pályázati adatlapot Polgármesteri Hivatalban szerezhetnek be.

„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma
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„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány

PP  ÁÁ  LL  YY  ÁÁ  ZZ  AA  TT  AA
tanulmányi  ösztöndíjra

Gyermekek részére a 2010/2011. tanévre 
Ösztöndíjra jogosult: 
- bábolnai székhelyû társaságok és intézmények bábolnai

lakosú dolgozójának gyermeke 
- bábolnai egyéni vállalkozó gyermeke
A pályázat melléklete: 
Iskolalátogatási bizonyítvány (kiváló tanuló esetén: bizo-
nyítvány másolata)
Bankszámlaszám megadása a kifizetés nélkülözhetetlen
feltétele!
Beadási határidõ: 2010. szeptember 15.
Pályázati adatlapot Polgármesteri Hivatalban szerezhet-
nek be.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ!

PPÁÁLLYYÁÁZZAATT
NYUGDÍJASAINKNAK

A Bábolna Ménesbirtok alapításának 200 éves évfordulójá-
ra létrehozott „200 éves Bábolna” Alapítvány beolvadt a Bá-
bolnáért Közhasznú Közalapítványba.

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány a korábbi alapít-
ványtevõ szándékának megfelelõen 2010. évben természet-
ben nyújtott (élelmiszer csomag) pályázati támogatásban kí-
vánja részesíteni a Bábolna ZRt-tõl, társaságaitól, illetve
jogelõdjétõl nyugdíjba vonult dolgozókat. 

Kérjük jelentkezésüket 2010. szeptember 15-ig a Bábolnáért
Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának (2943 Bábolna,
Jókai M. u. 12.) megküldeni szíveskedjenek. Hiánypótlásra
lehetõség nincs! A határidõ elmulasztása jogvesztõ!
Pályázati adatlapot Polgármesteri Hivatalban szerezhetnek be.

A pályázat melléklet:  NYUGDÍJSZELVÉNY

dr. Jankó Miklós Jenõ Kuratórium elnöke
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A  „Bábolnáért”  Közhasznú  Közalapítvány  pályázatot  ír  ki  

Bábolna  Városban mûködõ  sport  egyesület
mûködésének  elõsegítéséhez

Pályázati feltételek:
A pályázó Bábolna Város közigazgatási területén mûködõ
sport egyesület mûködtetéséhez pályázhat pénzeszközre.
Pályázatot nyújthat be bábolnai székhellyel rendelkezõ egyesü-
let, amelynek alaptevékenysége sport tevékenység szervezése,
koordinálása, a helyi sportélet élénkítése.
A pályázatban meg kell jelölnie a pályázónak, hogy
1. a  pályázat  mennyiben  járul  hozzá  Bábolna  város  sport-

életének élénkítéséhez, a sporttevékenység hatékonyabb
megszervezéséhez,

2. a pályázó mekkora összegû pályázati forrást igényel. A pályá-
zat indokoltságát elõzetes költségvetéssel kell alátámaszta-
nia, amelyet a pályázati adatlaphoz kell mellékletként csatol-
ni, külön megjelölve az egyes tevékenységek költségigényét.

Beadási határidõ: 2010. augusztus 15. (A határidõ jogvesztõ!)
A pályázatot a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány címére
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) kell benyújtani.
Egyebek:
Pályázni a pályázati adatlapon lehet.
A pályázat elfogadása esetén a pályázó a pályázat kiírójával
szerzõdést köt.
Sikeres pályázat esetén a pályázott pénzösszeg a döntést köve-
tõ 30 napon belül kerül kifizetésre a pályázónak.
A pályázónak a pályázati forrás felhasználásáról 2011. január
31-ig kell részletes elszámolást benyújtania a pályázat kiírójá-
nak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
1. a pályázatban foglaltak megvalósítását bármikor ellenõrizze,

nem megfelelõ teljesítés esetén a pályázati pénzt visszatartsa,
2. hiánypótlási felhívást a hiányosan benyújtott pályázat vonat-

kozásában nem ír ki, azt a hiányos benyújtás miatt automati-
kusan elutasítja.

A pályázattal kapcsolatban a 34/568-000 telefonszámon kérhe-
tõ felvilágosítás.
Pályázati adatlapot Polgármesteri Hivatalban szerezhetnek be.

„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A  „Bábolnáért”  Közhasznú  Közalapítvány  pályázatot  ír  ki  
Bábolna  Városban  mûködõ  mûsorszóró tevékenységet  

végzõ  gazdasági  társaságok  és  egyéni  vállalkozók  mûködési
feltételeinek  javítására  

Pályázati feltételek:
A pályázó Bábolna Város közigazgatási területén mûködõ mû-
sorszórást végzõ közhasznú gazdasági társaságok mûködési fel-
tételeinek javítására adhat be pályázatot.
Pályázatot nyújthat be bábolnai székhellyel rendelkezõ gazda-
sági társaság, egyéni vállalkozó amelynek alaptevékenysége a
mûsorszórással kapcsolatos.
A pályázatban meg kell jelölnie a pályázónak, hogy
1. a pályázat mennyiben járul hozzá a mûsorszolgáltatási tevé-

kenység mûködési feltételeinek javításához,
2. a pályázó mekkora összegû pályázati forrást igényel. A pályá-

zat indokoltságát elõzetes költségvetéssel kell alátámaszta-
nia, amelyet a pályázati adatlaphoz kell mellékletként csatol-
ni, külön megjelölve az egyes tevékenységek költségigényét.

Beadási határidõ: 2010. július 15. (A határidõ jogvesztõ!)
A pályázatot a „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány címére
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) kell benyújtani.

Egyebek:
Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet.
A pályázat elfogadása esetén a pályázó a pályázat kiírójával
szerzõdést köt, melyben a feltételrendszer részletesen rögzítés-
re kerül.
A pályázónak a pályázati forrás felhasználásáról 2011. január
31-ig kell részletes elszámolást benyújtania a pályázat kiírójá-
nak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
1. a pályázatban foglaltak megvalósítását bármikor ellenõrizze,

nem megfelelõ teljesítés esetén a pályázati pénzt visszatartsa,
2. hiánypótlási felhívást a hiányosan benyújtott pályázat vonat-

kozásában nem ír ki, azt a hiányos benyújtás miatt automati-
kusan elutasítja.

A pályázattal kapcsolatban a 34/568-000 telefonszámon kérhe-
tõ felvilágosítás.
Pályázati adatlapot Polgármesteri Hivatalban szerezhetnek be.

„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma

Vendéglátás magas fokon – kinyitott az Ötösfogat Étterem
Közel másfél éves szünet után ismét várja

vendégeit a környék egyik legszebb, legpati-
násabb étterme Bábolnán. Az Ötösfogat Ét-
terem tulajdonosa, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. már régóta kereste a leg-
megfelelõbb üzemeltetõt, és úgy tûnik, most
megtalálták. 

A Nyugatmagyarországi Zrt. komoly múlt-
ra visszatekintõ, nagy volumenû gyõri szék-
helyû vállalkozás, mely Nyugat-Magyaror-
szágon számtalan vendéglátó egységet mû-
ködtet. A belsõ felújítási munkálatok után
június közepétõl kezdett vendégeket fogadni
az étterem, mely a mindennapi, elõfizetéses
étkezés mellett hétköznap és hétvégén egy-
aránt várja vendégeit. 

Az ünnepélyes megnyitóra június 30-án a
koraesti órákban került sor, melyre meghív-
ták  Bábolna Város vezetõi mellett a helyi és
környékbeli vállalkozások és a sajtó képvise-
lõit.



Bábolna  ,,Shagya’’  Közhasznú  Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS

22000099..  ddeecceemmbbeerr  3311..
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) 38  679 35  018
I. Immateriális javak 51 24
II. Tárgyi eszközök 38 628 34 994
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. FORGÓ  ESZKÖZÖK  (I+II+III) 4  663 5  967
I. Készletek
II. Követelések 19 19
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 4 644 5 948
C. AKTÍV  IDÕBELI  ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK  (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN:
(A+B+C) 43  342 40  986
FORRÁSOK  (PASSZÍVÁK):
D. SAJÁT  TÕKE  (I+II+III+IV+V+VI) 42  138 0 39  471
I. Induló tõke/Jegyzett tõk 300 300
II. Tõkeváltozás/Eredmény 45 195 41 838
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

(Közhasznú tevékenységbõl) -3 357 -2 667
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK  (I+II) 10 342
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövidlejáratú kötelezettségek 10 342
G. PASSZÍV  IDÕBELI  ELHATÁROLÁSOK 1  194 1  173
FORRÁSOK  (PASSZÍVÁK)  ÖSSZESEN:
(D+E+F+G) 43  342 40  986

Bábolna, 2010.05.07 Bábolna  ,,Shagya’’  Alapítvány  kuratóriuma

Pettkó-SSzandtner  Tibor  Lovas  Szakképzõ  Iskola  és  Kollégium

Egyszerûsített  éves  beszámoló  2009.
Adatok: ezer Ft-ban

Elõzõ  év Elõzõ  év  (ek) Tárgyév
Tétel  megnevezése helyesbítése

A. Befektetett eszközök 36 399 31 969
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 36 399 31 969
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 9 766 22 305
I. Készletek 760
II. Követelések 308 870
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 9 458 20 655
C. Aktív  idõbeli  elhatárolás 1  059 381

Eszközök  összesen 47  224 54  655
D. Saját  tõke 33  967 -115  546
I. Induló tõke
II. Tõkeváltozás 47 259 33 967
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl, -17 413 -52 473
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl4 121 2 960
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 11  557 69  290
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 212 24 510
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 345 44 760
G. Passzív  idõbeli  elhatárolás 1  700 911

Források  összesen 47  224 54  655

Bábolna, 2010.05.17. Pelczéder  Zoltán  igazgató

CSEPEREDÕK  NÉPTÁNC  KH.  EGYESÜLET
Egyszerûsített  éves  beszámoló  2009.

Adatok: ezer Ft-ban
Elõzõ  év Elõzõ  év  (ek) Tárgyév

Tétel  megnevezése helyesbítése
a b c d e
1 A.  Összes  közhasznú  tevékenység  bevétele 2162 1523
2 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás1583 1000
3 - helyi önkormányzattól 816 800
4 - egyéb szervezetek támogatása 767 200
5 2. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 570 514
6 3. Tagdíjból származó bevétel 9 9
7 B.  Vállakozási  tevékenység  bevétele 110 55
8 C.  Összes  bevétel 2272 1578
9 D.  Közhasznú  tevékenység  ráfordításai 1444 1444
10 1. Anyagjellegû ráfordítások 31 37
11 2. Egyéb ráfordítások 1413 1407
12 E.  Vállalkozói  tevékenység  ráfordítása  () 107 36
13 1. Anyagjellegû ráfordítások 6
14 4. Egyéb ráfordítások 101 36
15 F.  Összes  ráfordítás 1551 1480
16 G.Adózás  elõtti  eredmény  721 98
17 I.  Tárgyévi  vállalkozó  eredmény  3 19
18 J.  Tárgyévi  közhasznú  eredmény  718 79

EGYSZERÛSÍTETT  ÉVES  BESZÁMOLÓJÁNAK  MÉRLEGE  2009
a b c d e
1 A.  Befektett  eszközök 0 0
2 B.  Forgóeszközök 1863 1115
3 I. Készletek 1100 1115
4 IV. Pénzeszközök 763 846
5 ESZKÖZÖK  (AKTÍVÁK  )  ÖSSZESEN 1863 1961
6 C.  Saját  tõke 1863 1961
7 II. Tõkeváltozás/ Eredmény 1142 1863
8 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 718 79
9 IV. Tárgyévi eredmény váll.tevékenységbõl 3 19
10 D.  Tartalék
11 E.  Céltartalékok
12 F.  Kötelezettségek 0 0
13 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
14 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 0 0
15 FORRÁSOK  (  PASSZÍVÁK)  ÖSSZESEN 1863 1961

2010. július 9. oldal
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MINÕSÉGI TÛZIFA
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ

Bábolnai fakereskedés az alábbi
szolgáltatásokkal várja tisztelt megrendelõit

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész
tûzifa) értékesítése

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák) 
értékesítése

– Fûrészpor értékesítés
– Tüzelésre alkalmas keményfa kéreg (háncs) 

és hasítási hulladék értékesítése
– Fuvarozás 1,7 t-ig

Elérhetõségek: PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821
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Adrienn és Balázs a nyarak nagy részét a nagyszülei-
nél töltötte. A ház, ahol laktak, több ok miatt is különle-
gesnek számított. Nem egy közönséges, hanem egy olyan
ház volt az, ami a falutól távol, a vasút mellett állt. A
szomszédságában egy másik kis épület arra szolgált,
hogy a vasutas kiálljon elé, és tisztelgéssel üdvözölje az
elhaladó vonatokat. Valamikor a gyerekek nagyapja is ab-
ban a bakterházban szolgált, de ma már egy fiatal vas-
utas emeli magasra a tárcsáját, zöld felét mutatva a moz-
donyvezetõnek. Úgy indítja a szerelvényt. Persze a nagy-
apa nyugdíjba vonulása után sem tévesztette soha szem
elõl az érkezõ és áthaladó teher és személyvonatokat.
Pontosan ismerte a menetrendet. 

– Késik – mondogatta elég gyakran, s rosszallóan
csettintett a nyelvével. 

Csak ritkán állt meg a vonat, és csak ritkán érkeztek
utasok. A falu távol esett a megállótól, ezért aztán az át-
haladó szerelvények zakatolásán kívül semmi sem zavar-
ta a környék nyugalmát. Csodálatos vidék volt ez a két
kisgyerek számára. A kert kerekes kútjából finom vizet
lehetett húzni, a fákon gyönyörû gyümölcsök értek, a ház
mögött pedig a kiserdõ ezer titkot rejtett. A vasút és az er-
dõ között nagy rét terült el legelõ birkanyájjal, akollal. A
rétet kettéosztotta a sekély patak. Oda jártak fürödni és
pecázni. Öröm volt belógatni a vízbe a horgot, annyi volt
a sügér. Adrienn és Balázs nagyon megkedvelte a vidéket.
Szívesen nyaraltak ott a világ végén, pedig általában min-
den nyaralás ugyanúgy telt. Volt azonban néhány hét,
ami kivételes izgalmakat hozott.

– Jössz fürödni? – kérdezte Balázs a nõvérét, de meg
sem várta a választ, már elindult. Egész nyáron egy szál
fürdõruhában szaladgáltak, ezért aztán nem kellett sokat
készülõdni. Törölközõt sem vittek soha magukkal, hi-

szen a nap mindig melegen sütött. Ha a szél miatt kicsit
fáztak, hát futottak egy kört az akol körül. Ha pedig meg-
éheztek, két perc alatt hazaszaladtak. Nagymamájuk
örömmel kente egymás után a lekváros kenyereket, hogy
csillapítsa unokái falánkságát.

– Várj, Balázs! – kiáltotta Adrienn, és szaladt utána.
Meztelen talpuk alatt csak úgy porzott a gyalogút. Azt is
megtanulták nagyapjuktól, hogy a réten csúsztatni kell a
lábat, akkor nem szúr a lekaszált fû töve. Nagyot csob-
bant a víz, amikor beleugrottak a sekély patakba. Néha
érezték a testükön, ahogyan elúszott egy-egy hal mellet-
tük.

– Számolod, hogy milyen sokáig tudok a víz alatt ma-
radni? – kérdezte Adrienn, s már alá is bukott. Balázs
pedig kezdte, de amikor az következett, hogy:

– ... nyolc, kilenc, tíz – megállt, mert tovább még
nem tudott számolni.

– Na? – kérdezte Adrienn a kisöccsét, miután levegõ
után kapkodva kidugta fejét a vízbõl.

– Tíz – válaszolta Balázs, és elismerõen bólogatott. A
délelõttöt fürdéssel töltötték egészen addig, amíg meg
nem kondult a falu távoli harangja.

– Menjünk! Alig ér le a lábam, és már éhes is vagyok
– szólalt meg Balázs. Különös, de Adrienn is mélyebbnek
érezte a vizet. Hazafelé nem futottak. Séta közben azt ter-
vezgették, hogy másnap a nagypapájukat is kicsalják fü-
rödni.

– Holnap itthon maradunk, látjátok, mindjárt esik az
esõ? – jósolt nagyapjuk, és különös figyelemmel olvas-
gatta az idõjárás-jelentést. Igaza lett. Hamarosan elsöté-
tült az ég, és megérkezett az esõ is. Nagy vihar volt, a szél
néhány cserepet leszakított a tetõrõl. A gyerekek nehezen
aludtak el, a felnõttek aggódó beszélgetése sokáig beszû-

rõdött a kisszobába. Három napig esett aztán újra kisü-
tött a nap, de valami megváltozott.

– Papa, nem jönnek a vonatok? – kérdezte Adrienn,
miután rájött a furcsaság okára.

– Megyünk a patakhoz – válaszolt kurtán. A gyerekek
nem értették, miért a sietség, de örültek az ötletnek. Sá-
ros volt a gyalogút, a réten nem legeltek birkák, s az akol
pedig, mintha megrogyott volna. Egyre szaporább léptek-
kel igyekeztek a patakhoz. Már bokáig érõ vízben jártak.
Keresték a hidat, de csak a romjait találták.

– Elvitte az ár – szólt nagyapa –, azért nem jönnek a
vonatok.

A sínek meggörbülve meredeztek az égre, nagy beton-
darabok hevertek a parton és a vízben. A gyerekek döb-
benten álltak a leomlott partoldalon, és figyelték a kavar-
gó örvényeket. Balázs egy fadarabot dobott a vízbe, és so-
káig nézte, hogyan hánykolódik és tûnik el az egyik ör-
vényben. 

Az ár hamar visszavonult, de nem fürödhettek többet
azon a nyáron. Mégsem teltek unalmasan a szünet hát-
ralévõ napjai. Továbbra is minden nap kijártak a hídhoz.
Figyelték a munkásokat, akik hamarosan nevükön szólí-
tották õket. Nagy, sínen guruló gépek jöttek. Egy hét sem
telt bele, és újra vasút keresztezte a patakot. Aztán meg-
indult a közlekedés, és megtisztították a medret is a tör-
meléktõl. Adrienn és Balázs attól fogva gyakran kiszaladt
a bakterház elé, hogy a vasutassal együtt üdvözölhessék
az érkezõ vonatokat. Elõször csak integettek az ablako-
kon nézegetõ utasoknak, aztán hamarosan megtanulták
azt is, hogyan kell szalutálni. 

– Nyújtsd ki a tenyeredet, a középsõ ujjad érintse a
homlokodat! – mondta a fiatal vasutas. Azt is megenged-
te nekik, hogy egyszer Adrienn, másszor Balázs vihesse
helyére a tárcsát, amit ha magasra emeltek, hangos szu-
szogással indult el a szerelvény. Hamar visszazökkentek
a régi kerékvágásba. Bár a vonatok menetrend szerint ér-
keztek, továbbra is csak ritkán szálltak le utasok.

Gyorsan teltek a napok, elérkezett a nyaralás vége. A
gyerekek már az utolsó elõtti napot töltötték a nagyszüle-
iknél. A megszokott idõben aznap is ott álltak az õrház
elõtt, hogy illõen fogadják az érkezõ szerelvényt. A kezü-
ket gyakorlottan emelték tisztelgésre. Csak ketten száll-
tak le a vonatról. Komoly, felelõsségteljes tekintetük egy-
szerre nevetésre változott amint meglátták, hogy kik ér-
keztek. Meglepetten szaladtak szüleik elé. Nagy volt az
öröm. Másnap mind a négyen lesétáltak a patakhoz. A
gyerekek egymás szavába vágva mesélték el árvízi élmé-
nyeiket. S hogy milyen kellemes a víz, azt együtt tapasz-
talták meg. 

– Anyu, számolod, hogy meddig bírjuk a víz alatt? –
kérdezte Balázs, és már le is buktak mind a hárman: Ad-
rienn, Balázs és az apukájuk. Csak a déli gyorsvonat za-
katolása juttatta eszükbe, hogy milyen éhesek. 

Az ebéd után elbúcsúztak a nagyszüleiktõl, és vonat-
ra szálltak. Látták, amint a vasutas magasra emeli a tár-
csáját. A vonat lehúzott ablakából figyelték, ahogyan a
mozdony ritmusosan kilövelli a gõzt, és lassan megin-
dul. Még mindig integettek a nagyszüleiknek, amikor a
szerelvény áthaladt a patakot átívelõ kis hídon. Mintha a
masiniszta megérezte volna a gyerekek óhaját: a moz-
dony füttyentett egyet. A patak vize pedig, mintha búcsút
intett volna, sok-sok apró fodrot vetett.

Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Kedves Olvasó!
Letagadhatatlanul megérkezett a nyár, a vakáció, a szabadság ideje.
Sokan  utaznak távoli célpontok felé, vannak, akik a hazai tájakat választják, és megint másoknak az otthoni kertészkedés,

olvasás vagy rejtvényfejtés jelenti a kikapcsolódást. Sokan vagyunk, akik szívesen emlékezünk vissza azokra a boldog gyer-
mekkori nyarakra, amelyek aztán nem jönnek vissza soha többé. 

Egy ilyen témájú kedves elbeszéléssel kívánok kellemes nyári idõtöltést mindnyájuknak.

Tóthárpád Ferenc: 

ADRIENN ÉS BALÁZS NYARAL

Mobil Jogsegély Program
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttmûkö-
désben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi ta-
nácsadást, okiratszerkesztést vállal Komárom-Esztergom megyei jogászok közremûkö-
désével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást,
akiknek az egy fõre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és
olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazo-
lás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl.
közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és idõpontok:
Bábolna, Polgármesteri Hivatal, I. emelet

Páratlan heteken szerda 11.45-tõl 13.15-ig - 2010. 07. 21., 2010. 08. 04., 2010. 08. 18.

7623 Pécs, Szabadság u. 5, tel.: 72/532-293
e-mail: egyhajoban@egyhajoban.hu - web: www.egyhajoban.hu
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Itt a nyár, az utazások, nyara-
lások idõszaka, és úgy tûnik, ta-
lán a jó idõ is beköszönt végre. A
nyaralás során azonban könnyen
olyan helyzetben találhatjuk ma-
gunkat, hogy nem azt kaptuk a
pénzünkért, amit vártunk, illetve
amiben megállapodtunk. Gyak-
ran elõfordul az is, hogy az utazá-
si iroda különbözõ címeken még
további összeg megfizetését kéri
tõlünk. 

Jó, ha tudjuk, ilyen esetekben
mit tehetünk. Az utazási és uta-
zásszervezõi szerzõdésre vonatko-
zó szabályokat a következõ ren-
deletek tartalmazzák: 281/2008.
(XI. 28.) Korm. Rendelet az uta-
zási szerzõdésrõl és a 213/1996.
(XII. 23.) Korm. Rendelet az uta-
zásszervezõ és -közvetítõ tevé-
kenységrõl.

Fontos tudni, hogy az utazási
szerzõdést írásban kell megkötni
és a módosítás is csak ilyen for-
mában érvényes. 

Ha az utazásszervezõ vagy uta-
zásközvetítõ segítségével baleset-,
betegség-, ill. poggyászbiztosítást
is kötöttünk, meg kell kapnunk
tõle a kötvényt, a termék szabály-
zatát (általános szerzõdési feltéte-
lek) és az igénybevételre jogosító
bizonylatot. 

Az utazási szerzõdés megköté-
sekor elõleg címén a szolgáltatási
(részvételi) díj 40 százalékának
megfelelõ összeg befizetése köve-
telhetõ, a teljes díj megfizetése
legkorábban az utazás megkezdé-
se elõtt 30 nappal követelhetõ, ki-
véve ha a külföldi közremûködõ-
vel kötött szerzõdés alapján ennél
korábbi teljesítésre van szükség. 

A teljes díj nem emelhetõ, ki-
véve ha erre a szerzõdés lehetõsé-
get ad és kizárólag akkor, ha a
szállítási költségek (üzemanyag-
ár), az utazási szerzõdésben vál-
lalt szolgáltatásokkal kapcsolatos
adó, illeték és egyéb kötelezõ ter-
hek (pl.: reptéri illeték, idegen-
forgalmi adó), vagy a deviza fo-
rintárfolyamának változása ese-
tén kerülhet sor, és ebben az eset-
ben is arányosnak kell lennie a
költségemelkedés mértékével és a
szerzõdésben pontosan meg kell
határozni a számítás módját. Az

utazás megkezdése elõtt 20 nap-
pal azonban már ezen indokok
alapján sem emelhetõ a szolgálta-
tás díja. 

Ha az utazásszervezõ a szerzõ-
dés lényeges feltételét kívánja
megváltoztatni (pl.: szállás minõ-
sége, helye, a részvételi díj 8 szá-
zalékot meghaladó mértékû eme-
lése), köteles errõl haladéktalanul
tájékoztatni az utast. Ekkor az
utas elállhat a szerzõdéstõl, vagy
módosíthatják a szerzõdést az új
feltételeknek megfelelõen. Ha az
utas a díjemelés miatt áll el a
szerzõdéstõl, azonos vagy maga-
sabb értékû helyettesítõ szolgálta-
tásra tarthat igényt. Ha ezt az uta-
zásszervezõ nem tudja biztosítani
vagy az utas arra nem tart igényt,
az utazásszervezõ köteles a teljes
befizetett díjat kamatostul vissza-
fizetni. 

De mi a helyzet akkor, ha uta-
zás alatt merülnek fel gondok
(apartman elhelyezése, tisztasága,
all inclusive ellátás helyett fél-
panzió), és csak ott szembesülünk
problémákkal? 

Az utazási szerzõdésben vállalt
feltételek teljesítéséért az utazás-
szervezõ felel. Ha nem a szerzõ-
désnek megfelelõen teljesít, köte-
les a részvételi díjat ennek megfe-
lelõen leszállítani. Erre csak ak-
kor nem kötelezhetõ, ha az utas a
szolgáltatást vagy részszolgálta-
tást saját elhatározásából vagy az
õ érdekkörében felmerült okból
nem veszi igénybe. 

Ha az utazás megkezdését kö-
vetõen a szervezõ a szerzõdésben
rögzített szolgáltatások jelentõs
részét nem tudja teljesíteni, köte-
les azokat más megfelelõ, hasonló
részszolgáltatásokkal pótolni. Ha
a két szolgáltatás értéke mégis el-
tér egymástól, a különbözet nem
hárítható át az utasra. Ha az uta-
zásszervezõ ilyen helyettesítõ
szolgáltatást nem tud nyújtani,
vagy az utas alapos okkal, jogsze-
rûen megtagadja a helyettesítõ
szolgáltatás igénybevételét, köte-
les a részvételi díjat ennek megfe-
lelõen csökkenteni. 

Hibás teljesítés esetén fontos,
hogy kifogásunkat nyomban kö-
zöljük az utaskísérõvel vagy a

helyszíni szolgáltatóval, aki ezt
köteles jegyzõkönyvbe foglalni.
Ebbõl egy példányt aláírva, lepe-
csételve az utas rendelkezésére
kell bocsátani. Az utaskísérõnek
haladéktalanul tájékoztatni kell
az utazásszervezõt és a szükséges
egyeztetéseket megtenni.

Szemmel látható hibák (szoba
állapota, konyha tisztasága, eset-
leg rovarok, szállás és a sípálya tá-
volsága, felvonók állapota, sze-
metes partszakasz) esetén taná-
csos fényképfelvételeket készíte-
ni, hogy vita esetén a bizonyíté-
kok rendelkezésre álljanak, és ne
ezen múljon az igényérvényesítés
sikere.

Fontos, hogy ismerjük az uta-
zásközvetítõ vagy utazásszervezõ
elérhetõségeit, hogy panaszunkat
rövid határidõvel jelezni tudjuk.
Ezek feltüntetése egyébként köte-
lezõ az utazási szerzõdésben. A
jogszabályokban foglalt kötele-
zettségek megsértése esetén a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
sághoz fordulhatunk panaszunk-
kal.

A Kedves Olvasók esetleges
jogi tárgyú kérdéseit,
észrevételeit várom 

a jogirovat@gmail.com címen.

dr. Veres  Zoltán

HURRÁ, NYARALUNK ...§ §

Mindenekelõtt azt szeretném megjegyezni,
hogy a könyvem megírása nem okozott különö-
sebb gondot számomra miután a leírtakat magam
is végigéltem. Itt Bábolnán töltöttem el éveim nagy
részét, és ma is – immár több mint nyolc évtizede
– itt élek. Volt szerencsém dolgozni a háború elõt-
ti, és közvetlen a háború utáni Bábolnán, és volt
szerencsém végigélni az azóta történt változásokat
is. Ezek ismeretében elmondhatom, hogy ami Bá-
bolnán történt az elmúlt években az egy csoda!

Különösen akkor az, ha visszaemlékszem a hábo-
rú elõtti és közvetlen a háború után utca nélküli,
cselédlakásos Bábolnapusztára, és ha most végig-
megyek a mai Bábolna utcáin.

Napjainkban Bábolna utcáin végigmenni egy
élmény! A sok kétszintes gyönyörû ház, a köz-
mûvesítettség, a tisztaság és a rend olyan nagy-
mérvû, hogy ilyennel a környezõ községekben, sõt
a városokban sem lehet találkozni. Örülök, hogy a
sors lehetõvé tette, hogy mindezt leírhattam és a

mostani bábolnaiakkal, elsõsorban a fiatalokkal
megismertethettem. Jó, ha a fiatalok tudják, hogy
honnan indultunk el, és azt is tudják, hogy hová
érkeztünk.

Köszönöm az önkormányzatnak, hogy ez a
könyv megjelenhetett. Úgy gondolom, hogy ez a
könyv nemcsak egy olvasmány, hanem Bábolna
újjászületésének egy szerény, de igaz és részletes
dokumentuma is. Olvasásához jó egészséget, és jó
szórakozást kívánok. SSzzaakkááccss  FFeerreenncc

Néhány  kiegészítõ  megjegyzés  a  most  megjelent  könyvemmel  kapcsolatban
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Miért létszükséglet a család, a ha-
zaszeretet, miért fontos Isten? Mit je-
lent ez a hármas kötelék a XXI. szá-
zadban a Nagybetûs Életbe induló ifjú
embereknek? – ezekre a kérdésekre ke-
restük a választ a Tatai Református Egy-
házmegye fiataljaival 2010. május 29-
én.

A megoldáshoz vezetõ gondolatokat
Molnár-VVarga  Péter nagytiszteletû úr és
három másik, ugyancsak varázslatos
elõadó hozta a közönség elé. 

Gyülekezetünk lelkipásztora a kon-
ferenciát megnyitó áhítatban arra mu-
tatott rá, hogy Isten Igéje arra hív min-
ket, hogy legyünk áldássá önmagunk
és a környezõ világ, a közösség számára,
mely családként, hazaként befogad
minket a mennyei Atya megtartó kegyel-
métõl és szeretetétõl körülölelve.

Bátki  Dávid  Géza etei lelkész, nagy-
tiszteletû úr a családról, a nagycsalád
megtartó erejérõl mesélt, és arról, ho-
gyan segíti a bennünk élõ hit az építõ
együttélést, a szeretetközösséget. A ti-
zenéves korosztálytól talán még messze
álló, a családalapításra buzdító témáját
remek humorral tette élvezetessé és át-
élhetõvé.

Milen  Erzsébet, kárpátaljai születésû
pedagógus a Felvidékrõl, a rimaszom-
bati Református Gimnáziumból érke-
zett. A hazáról mint térképre rajzolt or-
szágokon felül álló, örökké megmaradó
lelki közösségrõl beszélt megható, hatá-

ron túli gyerekektõl, tanítványaitól szár-
mazó üzenetekkel. A magyarság hitbeli
és nyelvi-kulturális egységét szívbe mar-
koló képben úgy fejezte ki, hogy a mos-
tani Magyarország nem idegenekkel,
hanem magyarokkal van körülvéve,
akik „körbeimádkozzák a hazát”. 

Istenrõl és a szent kötelékekrõl be-
szélt Bölcsföldi  András, a budapesti Re-
formátus Egyetem Hittudományi Kará-
nak spirituálisa. A kötõdések Isten és
ember, ember és ember egymáshoz va-
ló viszonyában létfontosságúak, jórészt
ezeken keresztül definiálhatjuk helyün-
ket a világban. Az elõadó vidám, játékos
feladatokkal tette interaktívvá elõadását,
mondandójának személyes hangot
adott a sok elmesélt személyes történet,
vidám kép. 

A kisebbeket játszóház várta Molnár-
Varga Szilvia nagytiszteletû asszony jó-
voltából, és az elõadások között lehetõ-
ség nyílt a tapasztalatcserére, ismerke-
désre. A rendezvényt a bábolnai Csepe-
redõk Néptánccsoport által igazgatott
táncház zárta a Rojtos Zenekar talpalá-
valójára. A zene, a közös tánc, s az álta-
la és a napközbeni szép élmények hatá-
sára kialakult vidám hangulat szépen
zárta az együtt töltött napot.

Rendezvényünket megtisztelte jelen-
létével Máté László esperes úr és az egy-
házmegye lelkészi karának több tagja is. 

Gyülekezetünk nagy lelkesedéssel,
jelentõs anyagi áldozattal és sok önkén-

tes munkájával készült erre a napra,
várta megyénk ifjúságát a közösségbe.
Sajnáljuk, hogy a várt tömeg helyett
csak 4-5 gyülekezet hozta el fiatal tagja-
it, hogy az együttlét, a közös tanulás és
élmények egyházépítõ erejét ebben a
sokat eldöntõ életkorban megtapasztal-
hassák. 

A nap fõ üzenetét megfogalmazó igé-
vel köszönjük minden támogatónak
(Bábolna Város Ökormányzata, IKR
Zrt., a Bábolnai Általános Iskola,
Misztótfalusi Nyomda, Pábli Zsolt és
csapata, Horváth és Pál Bt., Frézia Virág-

bolt és természetesen a Tatai Reformá-
tus Egyházmegye Esperesi Hivatala) a
segítséget, gyülekezetünk tagjainak ön-
kéntes munkáját és adományait, Szilá-
gyi Ágnesnek és a Cseperedõknek a
szervezésben nyújtott segítségét, támo-
gató jelenlétét, továbbá minden vendé-
günknek azt, hogy együtt tölthettük ezt a
szép napot:

„Nagy néppé teszlek, és megálda-
lak, naggyá teszem nevedet, és áldás
leszel.”

Faragóné  dr.  Novadovszky  Nóra
Bana-Bábolnai gyülekezet kántora

„MIÉRT?” REFORMÁTUS IFJÚSÁGI KONFERENCIA BÁBOLNÁN

KKeeddvveess  BBáábboollnnaaii  NNyyuuggddííjjaassookk!!
Az Alapszolgáltatási Központ Idõsek Klubja

kirándulást szervez 2010. szeptember 3-án Tokajba. 
Program: 
- városnézés idegenvezetõ kíséretével
- A Tokaji Múzeum megtekintése
- szabadprogram, borkóstolás
- 1 órás sétahajózás a festõi szépségû Tiszán
- estebéd a Bonchidai Csárdában, melynek teraszáról 

páratlanul szép kilátás nyílik a Tiszára.
A kirándulás részvételi díja várhatólag 3300 Ft, mely magába
foglalja a belépõt, a hajójegyet, az ebédet, valamint az utazás
költségeit.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet augusztus 2-27-ig
az Idõsek Klubjában, vagy a Családsegítõ Szolgálatnál.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS  18. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 25. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS   1. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS   8. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 15. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 22. –  Vasárnap 11 óra

Hálaadás az új kenyérért. Úrvacsora
AUGUSZTUS 29. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER   5. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 12. –  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
JÚLIUS 18. vasárnap 15 óra

AUGUSZTUS 15. 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
JÚLIUS

11-én vasárnap 18.30 órakor szentmise
- Évközi 14. vasárnap

18-án vasárnap 18.30 órakor szentmise
- Évközi 15. vasárnap

25-én vasárnap 16.30 órakor szentmise
- IMAKILENCED ünnepi szentmise

AUGUSZTUS
1-jén vasárnap 18.30 órakor szentmise

- Évközi 18. 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.

Ajánlott honlapok: www.katolikus egyhaz.hu
Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

ÚJ  ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKAT
NYITUNK!

A Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
(KD REP) Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége
tájékoztatja ügyfeleit, hogy Komáromban keddi napokon, a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálatot tart.
Ügyfélfogadási idõ:
Délelõtt: 8 órától 12 óráig, délután: 13 órától 15 óráig
A Kihelyezett ügyfélszolgálat tevékenységének témakörei:
Nyilvántartási szakterület vonatkozásában:
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
be-kijelentésének átvétele
TAJ kártya kiadása 
EU kártya kiadása
Jogviszony igazolással kapcsolatos ügyek
(okirati bizonyítással kapcsolatos ügyintézés)
Egyéb „E” jelû igazolásokkal kapcsolatos feladatok
Külföldön biztosított személyek bejelentésével kapcsolatos
feladatok
Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére való bejelentkezés-
sel kapcsolatos feladatok
Pénzellátási szakterület vonatkozásában:
Pénzbeli ellátások kérelmeinek átvétele
(táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj)
Útiköltség utalványok átvétele
Általános tájékoztatás, felvilágosítás.

KD REP
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
A városi könyvtár 2010. július 20 - augusztus 19. között

zárva tart.
Nyitás: 2010. aug. 24. (kedd)

Megértésüket köszönjük!
Könyvtárvezetés

KÖNYVTÁRI HÍREK
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a városi könyvtár nyári
nyitvatartási idejében várja a kisdiákokat, akik nemcsak ér-
dekes olvasnivalót találnak nálunk, hanem a gyermekkönyv-
tárban különbözõ játékos feladatokat, rejtvényeket oldhat-
nak meg, s DVD filmeket nézhetnek.

Könyvtárvezetés



A 19. alkalommal került
megrendezésre a Duna-men-
ti ikerváros, rendkívül színes
és izgalmas programsoroza-
ta. A napok megrendezését a
dicsõséges tavaszi hadjárat
illetve annak diadalmas csa-
tájára, 1849. április 26-ra va-
ló emlékezés indította el,
amikor is Komárom kiszaba-
dult az osztrák ostromvár
alól.
Ez a nap lett Komárom Vá-
ros Napja, s a rendezvényso-
rozat többi napja a kultúra,
mûvészetet, sport és a szóra-
kozások jegyében zajlott.
Minden évben bõvültek a
rendezvények, az idei évben
például elsõ alkalommal ke-

rült megrendezésre a körzeti borversenyek versenye. 
A versenyen összesen 33 díjat (2 arany, 15 ezüst és 16 bronz) érmet
adományozott a zsûri.
A Bábolnai Borbarátok Egyesületének borversenyein rendszeresen
résztvevõ bortermelõ gazdák, szép sikert értek el a komáromi ver-
senyen. A 33 díjból 13-at hoztak, azaz a kiadott díjak 39,4 %-a ke-
rült hozzájuk.

1 arany, 6 ezüst és 6 bronz érem jelzi, hogy érdemes minden verse-
nyen megjelenni, hisz kitartó és aprólékos munka eredményt hoz.

ÖSSZESÍTETT  EREDMÉNYEK
1. Arany érem, Nagy Károly – Nemes Miklós, Szend - 2009. Vegyes fehér borával
2. Ezüst érem, Róka József, Ács - 2009. Zweigel borával
3. Ezüst érem, Szalai Sándor, Ács - 2009. Cserszegi fûszeres
4. Ezüst érem, Tóth Károly, Tárkány - 2009. Portegirer borával
5. Ezüst érem, Szalai Sándor, Ács - 2009. Savignon blanc borával
6. Ezüst érem, Szalai Sándor, Ács - 2009. Zöldvertelini borával
7. Ezüst érem, Varga József, Vasdinnye - 2009. Vegyes vörös
8. Bronz érem, Nagy Károly – Nemes Miklós, Szend - 2009. Chardonay borával
9. Bronz érem, Nagy Károly – Nemes Miklós, Szend - 2009. Olaszrizling borával

10. Bronz érem, Róka József, Ács - 2009. Zöldvertelini borával
11. Bronz érem, Tóth Károly, Tárkány - 2009. Nektár
12. Bronz érem, Tóth Károly, Tárkány - 2009. Szürkebarát
13. Bronz érem, Varga József, Vasdinnye - 2009. Vegyes fehér

ABSZOLÚT  SORREND
Ssz. Név Termõhely Arany (15) Ezüst (10) Bronz (5) Össz

pontszám
1. Szalai Sándor, Ács - 30 - 30
2. Nagy K.-Nemes M., Szend 15 - 10 25
3. Tóth Károly, Tárkány - 10 10 20
4. Róka József, Ács - 10 5 15
5. Varga József, Vasdinnye - 10 5 15
Gratulálunk a boros gazdáknak. További sikereket kívánunk mindnyájuknak.

Cseh  László  Bábolnai Borbarátok Egyesület elnöke
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Az oktatási intézmények és a profit-
orientált vállalkozások között számos
lényegi különbség mutatkozik. A diákok
szempontjából viszont e tekintetben a
legnagyobb differencia az, hogy míg a
versenyszférában a december jelenti az

esztendõ végét, addig az iskolák nyár
közepén készítik el számadásukat. Ezt
tette most kérésünkre Pelczéder Zoltán
is, a Pettko-Szandtner Tibor Lovaskol-
légium és Szakiskola igazgatója. 

Az év végi vizsgák után, már a nyári
táborozás idején összegezte az idei tan-
évet az igazgató. Mint mondta: a diákok
most új, úgynevezett modulrendszerû
vizsgarendszerben adtak számot a tudá-
sukról. Az újítás nem elsõsorban a ta-
nulóknak, inkább a számonkérést lebo-

nyolító felkészítõ tanároknak okozott ki-
sebb nehézséget. 

–  A vártnál jobban teljesítettek diák-
jaink – nyilatkozta Pelczéder Zoltán, aki
elmondta: a legtöbben a lótartó és te-
nyésztõ szakon tanulnak, de idén két
belovagló szakos is kézhez kapta a bizo-
nyítványát. Ez utóbbi – az alapképzés
befejeztével választható – ágazat jövõre
is várja a jelentkezõket, 4-5 diák ezen a
szakirányon folytatja tovább a tanulmá-
nyait.

A magas szintû képzésnek és az is-
kola külkapcsolatainak köszönhetõen
mára teljes létszámmal – ahogyan az
igazgató nevetve megjegyzi: „csúcsra já-
ratva” – mûködik az intézmény. Bizo-
nyítja ezt az is, hogy idén a huszonöt ide
felvételizõbõl már el kellett utasítani né-
hányat, így végül tizennyolcan mond-
hatják el magukról, hogy „pettkós diá-
kok” lettek. A szelektálásra egyrészt az
oktatás minõségi színvonalának megõr-
zése miatt van szükség, másrészt azért,
mert az iskola alapító okiratában az
összlétszámot maximum százhatvan fõ-
ben határozták meg. 

Az év közben tanultak számonkéré-
sérõl és ennek eredményérõl beszélt la-
punknak Juhász Beáta, a vizsgabizottság
elnöke is. – A modulrendszerû kép-
zés/vizsga lényege, hogy négy nagy té-
macsoport köré szervezõdik. Ez azt je-
lenti, hogy a fiatalok a gondozással kap-
csolatos teendõkrõl elméletben és gya-
korlatban is beszámolnak. Ugyanígy a
tenyésztési modulban értelemszerûen a

lótenyésztésrõl tanultakra kíváncsi a
vizsgabizottság. Kevésbé elméleti, ám
semmivel sem könnyebb a lovaglás és a
fogathajtás, az ezekrõl szerzett ismere-
tekbõl szintén vizsgát kell tenniük a vég-
zõsöknek – foglalta össze az új módszer
legfontosabb elemeit Juhász Beáta. 

Az e szakmát választó diákokat jól is-
merõ szakember elmondásából kide-
rült: az elhivatott, kiválóan felkészült fi-
atalok az elmélettel szemben inkább a
gyakorlatban teljesítenek jobban. Hoz-
zájuk a manuális- és fizikai munka kö-
zelebb áll, mint a tisztán könyvbõl meg-
szerezhetõ tudás. 

Éppen e gyakorlatias képzés lehet az
egyik oka annak, hogy a végzõsök szinte
már mind találtak maguknak állást.
Megfelelõ szakképesítéssel a lótenyész-

tésben és a különbözõ lovardákban ló-
tartóként helyezkedhetnek el, de az itt
kapott bizonyítvánnyal a lovas sportok-
ban is hasznuk vehetõ. Sõt – ebben az
iskolaigazgató és a vizsgabizottság elnö-
ke is egyetért – megfelelõ nyelvtudás
birtokában akár külföldön is állást és
megélhetést találhatnak maguknak.
Azok pedig, akik az emberekkel és a lo-
vakkal egyaránt jól bánnak, itthon egy
saját vállalkozás indításába vághatnak
bele.

A bíztató jövõrõl vázolt kép adja a
kérdést. – Milyen távolabbi tervei van-
nak a bábolnai lovas szakiskolának?
Pelczéder Zoltán szerint a cél most is
az, hogy piacképes, érettségit adó szak-
mát taníthassanak városunkban. Az el-
képzelést régóta dédelgeti az intézmény
vezetése, de idén, vagy legkésõbb azután
szeretnék az e felé vezetõ elsõ lépéseket
megtenni. 

bakos  mónika  

A „csúcsra járatott” iskola

Komáromi Napok 2010. Borverseny eredmények
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Emlékmûavatás
Bábolnán  június  4-één

„Mert a haza lelked része, határait beléd
véste ezer éve a hit.” – Horváth Sándor kár-
pátaljai költõ idézete díszíti a 2010. június 4-
én felavatott, közadakozásból, egyesületünk ál-
tal állított emlékmûvet. A mûalkotás és az ava-
tási ünnepség, majd az azt követõ kötetlen be-
szélgetés üzenete is az, hogy a haza az ottho-
nunkat, helyünket jelenti a világban magyar-
ként, és mint lelki érték felette áll a térképre
rajzolt államoknak, politikai nézeteknek. 

Az emlékmûvet díszítõ életfa kifejezi a ma-
gyarság keresztjét, azaz sorsfeladatát, hogy kár-
pát-medencei gyökereibõl táplálkozva, nehéz-
ségek között is megmaradva az ég, az élet felé
nõjön, a Szentkoronát díszítõ Nap és Hold élte-
tõ oltalmában. 

Az ünnepi mûsor elején ddrr..  FFaarraaggóó  IIssttvváánn
elnök köszöntötte a nagyszámú közönséget.
Beszédében kiemelte, hogy a trianoni béke
aláírásának 90. évfordulója nem gyásznap szá-
munkra, hanem a határon túlra rekedt ma-
gyarság és az egész nemzet megmaradásának
ünnepe, mely arra figyelmeztet bennünket,
hogy felelõsek vagyunk egymásért.

Az ünnepség díszvendége, HHoorrvváátthh  SSáánnddoorr
költõ egy marék hazai földet hozott, melyet az
emlékmû mellett helyezett el. Gondolatait az
ünneplõ közönséggel megosztva elmondta,
hogy a haza bennünk van, és otthon vagyunk
ott, ahol születtünk – szülõföldünk, választott
otthonunk befogad bennünket. DDrr..  HHaallzzll  JJóó-
zzsseeff,,  aa  RRáákkóócczzii  SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee az emlékmû
fõ támogatójával, Rombauer Tamással együtt
leplezte le az alkotást, és köszöntõjében a szö-
vetség tevékenységének fontosságát hangsú-
lyozta, mellyel az anyaország és a határon túli
térségek közötti hidat építik, elismerõen szólt a
bábolnai szervezet munkájáról is. Az emlék-
mûvet az ökumené jegyében VVaarrggaa  IImmrree  pplléé-
bbáánnooss  úúrr felszentelte, és áldást mmoonnddootttt  IIhháásszz
BBeeaattrriixx  nnaaggyyttiisszztteelleettûû  aasssszzoonnyy  ééss  MMoollnnáárr-VVaarrggaa
PPéétteerr  nnaaggyyttiisszztteelleettûû  úúrr..

Az ünnepi beszédek megható gondolatain
túl meghívott elõadó-mûvészeink is könnyeket
csaltak sokunk szemébe: dr. Szabó János táro-
gatójátéka, Szabó Márta szép mai énekei és a
Török Soma tolmácsolásában elhangzott meg-
zenésített versek emelkedett hangulatot te-
remtettek.

A Kamaraszínházban folytatódott a megem-
lékezés, ÁÁllddoozzóó  IIssttvváánn gyõri levéltári történész
adott történelmi visszatekintést a Trianoni Bé-
kekötés körülményeire, gazdasági, társadalmi
következményeire. A nagyon informatív és él-
vezetes elõadást szeretetvendégség követte a
színházban, mely alkalmat adott arra, hogy a
résztvevõk hosszú órákig beszélgessenek egy-
mással. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan eljöt-
tek a rendezvényre különös szeretettel meghí-

vott kitelepített és áttelepült családok közül is,
mivel fontosnak tartjuk, hogy sorsukat megis-
merhessük, és régi-új otthonukként befogadó
közösséget jelentsünk számukra.

Köszönjük mindazoknak a támogatását,
akik emlékmûállítást és a rendezvényt segítet-
ték: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-nek,
Bábolna TETRA Kft-nek, AGRO-TRUST Kft-nek,
Kiss Jánosnak, Poprády Ildikónak és Poprády
Gézának, Tóth Joachimnak és családjaiknak,
Ivaskovics Józsefnek (kárpátaljai Credo Együt-
tes), Szarka Tamásnak (felvidéki Ghymes ze-
nekar), a révkomáromi FAMBI Stúdiónak, va-
lamint azoknak az önkénteseknek, akik az ün-
nepség elõkészítésében részt vettek. Köszönjük
továbbá egyesületünk tagjainak az anyagi áldo-
zatát és önkéntes munkáját. 

…  a  folytatás:
Gímesen  jártunk

Kárpátaljáról érkezett egy gyerekcsoport Bá-
bolnára június 26-án, hogy szokásos egyhetes,
családoknál töltött, közös programokkal fûsze-
rezett nyaralását töltse. Adta magát a lehetõség,
hogy június 27-én, vasárnap az egyesületünk
által patronált felvidéki, Gímesi magyar alapis-
kola évzáró ünnepségére együtt menjünk el. 

Nagy szeretettel fogadtak bennünket
Zoboralján, a gímesi iskolában, ahol így há-
rom ország magyarjai találkoztak.  Átadtuk az
egyesületünk által alapított Év Diákja Díjat, a
kárpátaljai gyerekek könyveket, ajándékokat
kaptak a vendéglátóinktól, a nagybocskói 9
éves Adika pedig elszavalta a felvidéki közön-
ségnek Petõfi Sándor Egy gondolat bánt enge-
met c. versét, s e pillanatokban szem nemigen
maradt szárazon a teremben. 

„Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.” – e so-

roknál a zoboraljai magyarok szíve összefacsa-
rodott, hiszen évek óta egyre fogy a magyar is-
kola tanuló-létszáma, ami miatt a következõ
tanévben anyagi gondok elé néznek. Emiatt
egyesületünk úgy döntött, hogy az Összetarto-
zás Emlékmûve avatásán összegyûlt adomá-
nyokat a gímesi iskolának ajánlja fel.

Köszönjük, kedves bábolnaiak!
Mert az öösssszzeettaarrttoozzááss nem a szavakban, ha-

nem a tettekben és azokban a meghatott érzé-
sekben rejlik, amelyet megtapasztalhattunk az
emlékmûavatás és a gímesi találkozások kap-
csán is. 

Mert mi is ez az érzés, ha nem az emberi
lélek legbensõbb vágya: az egybeolvadás a nagy
Egésszel; a beteljesülés, melyhez földi utunk
során emberi közösségeink: párunk, csalá-
dunk, otthonunk, hazánk, nemzetünk is hoz-
zásegít.

F-nné  dr.  Novadovszky  Nóra
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete 

ügyvivõje

Összetartozás Napja(i)



A Bábolnai Általános Iskolában immár harmadik
alkalommal tartottuk külön napon a ballagási és a tan-
évzáró ünnepélyünket.

Az 51 végzõs diák számára 2010. június 11-én dél-
után 5 órakor szólalt meg utoljára a csengõ. A balla-
gási ünnepélyre virágdíszbe öltözött az iskola, búcsú-
zó tanulóink iskolatársaik sorfala közt még egyszer
végigjárták a jól ismert épületet.

Ezen az ünnepségen került sor a Kiváló Diák ki-
tüntetés átadására, melyet dr. Horváth Klára polgár-

mester asszony adott át Pillér Bíborkának, Tornyos
Fanninak, Fábián Dórának és Nagy Nikolettnek.

Ugyancsak a ballagási ünnepségen került átadásra
a Kiváló Pedagógus kitüntetés is, melyet ebben az év-
ben Bierbauer Imre tanár, címzetes igazgató vehetett
át polgármester asszonytól. A Gyermekönkormány-
zat képviseletében Lengyel Dániel polgármester gra-
tulált a kitüntetetteknek.

Az általános iskolában több éven át nyújtott ki-
emelkedõ tanulmányi és közösségi munkájáért, példa-

mutató magatartásáért Tóth-Kozma Fanni és Patkó
Noémi végzõs tanulók tantestületi dicséretben része-
sültek.

A 8. osztályban elért eredmények alapján kitûnõ
tanulmányi eredményért Pillér Bíborka, Tornyos Fan-
ni, Fábián Dóra és Nagy Nikolett, valamint jeles ta-
nulmányi eredményéért Tóth-Kozma Fanni és Patkó
Noémi könyvjutalomban részesültek. Kiemelkedõ
sporttevékenységért többen vehettek át könyvjutal-
mat.

Nyolcadikos tanulóink számára véget értek az ál-
talános iskolás évek. Jó, vagy kevésbé jó bizonyít-
vánnyal a kezükben szeptembertõl középfokú intéz-
ményekben folytatják tanulmányaikat. Az 51 tovább-
tanulónkból 10-en gimnáziumban, 21-en szakközép-
iskolában, 20-an pedig szakiskolában kezdik meg az
új tanévet. Büszkék vagyunk arra, hogy több tanu-
lónk olyan gimnáziumokban tanul tovább, amelyek
magas követelményeket állítanak a diákok elé.

Sok sikert kívánunk tanulóinknak új iskolájukban!
A tanévzáró ünnepségünket június 17-én 17 óra-

kor tartottuk az iskolában.

16. oldal 2010. július
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Ballagás és tanévzáró ünnepély az általános iskolában



Elérkezett a számadás, a bizonyítványosztás ideje,
ami egész éves munkánkat mérlegre teszi. Értékeltük
a 2009/2010-es tanévet, összegeztük az eredménye-
inket.

Elsõseinket, akik mostanra már eligazodnak a be-
tûk és a számok világában, emléklappal jutalmaztuk.

Iskolánk tanulóinak közel 30%-a szorgalmasan
készül a tanórákra. 48 diákunk kitûnõ, 35 pedig jeles
tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet.

Sajnos 4 diákunk számára nem zárult le sikeresen
a tanév. Nekik 1, illetve 2 tantárgyból még számot kell
adniuk augusztusban a pótvizsgán. Év végén két ma-
gántanulónk sikeres osztályozóvizsgát tett, egy tanu-
lónknak a sok hiányzás miatt szintén vizsgáznia kell
nyár végén.

Az idei tanévben is számos tanulmányi versenyen
vettek részt tanulóink, szorgalmukkal, igyekezetükkel
elismerésre méltó eredményeket értek el, ezzel is
öregbítve iskolánk jó hírét.

A LEGJELESEBB EREDMÉNYEINK:
Jászai Mari mese-és prózamondó verseny

(Ászár). Czefernek Dorka 2. osztályos tanuló 2. he-
lyezést ért el.

Bolyai Matematika Csapatverseny. A megyei
fordulón 5 csapat szerepelt eredményesen. A 6. osz-
tályosok csapata 1. helyezést ért el. Csapattagok:
Bakulár Márk, Kráz Barnabás, Patkó Eszter, Suhayda
Viola. Az országos döntõn Budapesten 27. helyezést
értek el.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Megyei for-
duló (16 tanuló képviselte iskolánkat). A megyei dön-
tõ legeredményesebb versenyzõje Szabó Attila 5. b,
33. helyezés

A gyõri Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ Ál-
talános Iskola és Óvoda által szervezett logika le-
velezõs verseny. Országos döntõ. Vida Tamás 2.b, 1.
helyezés; Bozori Péter 2.b, 23. helyezés; Töltõsi Máté
2.b, 23. helyezés; Suhayda Viola 6.a, 21. helyezés;
Kráz Barnabás 6.a, 65. helyezés

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmá-
nyi Verseny. Megyei döntõ. Szász Márton 8.a, 1. he-
lyezés; Országos döntõ 2. helyezés

Arany János anyanyelvi verseny. Országos for-
duló. Bognár Lilla    4.b, 10. helyezés; Szabó Attila
5.b, 10. helyezés; Nagy Nikolett 8.c, 11. helyezés; Pat-
kó Noémi 8.b, 10. helyezés

Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny. Me-
gyei döntõ.

Bognár Lilla 4.b, 18. helyezés; Kelemen Kitti
4.b,19. helyezés; Dezsényi Gábor 4.b, 21. helyezés;
Suhayda Viola 6.a, 4. helyezés; Patkó Eszter 6.a, 5. he-
lyezés; Kráz Barnabás 6.a, 8. helyezés; Pillér Bíborka
8.b, 8. helyezés

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
2009-2010. évi levelezõs tanulmányi versenyének
országos döntõje. Bozori Bianka 4.b, 9. helyezés

Német nyelvi verseny. Patkó Noémi 8.b, 3. he-
lyezés; Nagy Gábor 8.c

Német nyelvi versmondó verseny. Soós Gábor
4.o., 3. helyezés

IX. Tatai Vadlúd Sokadalom megyei verse-
nyén különdíjban részesült: Pillér Bíborka 8.b; Pat-
kó Noémi 8.b.

„Madarak és fák napja” Területi Verseny.
Nagy Nikolett, Pillér Bíborka 8. osztályos és Szabó
Bence 7. osztályos tanulók csapatversenyben 4. helye-
zést értek el.

Herman Ottó Országos Biológia Verseny. Me-
gyei forduló. Pillér Bíborka 8.b, 4. helyezés; Nagy Ni-
kolett 8.c, 6. helyezés; Szabó Bence 7.a, 6. helyezés

TITOK történelem levelezõ verseny. Szabó
Bence, Pásztor László és Mednyánszky Richárd 7.
osztályos tanulók csapatversenyben 7. helyezést értek
el.

Tanulóink több alkalommal szerepeltek rajz pályá-
zatokon, versenyeken, iskolai kiállításokon jelentek
meg alkotásaik Tóth Zoltánné tanárnõ szervezõ
munkájának köszönhetõen.

Az eredményes szereplések mögött nem csak di-
ákjaink szorgalmának, hanem a felkészítõ pedagógu-
sok kitartó és áldozatos munkájának is óriási szerepe
van. A tanévzárón kiemeltük Kassai Éva, Klincsokné
Sarf Lívia, Lányi Szilvia, Gõgösné Rovács Ágnes és
Simonné Farkas Beáta pedagógusok munkáját, akik
számos versenyre készítették fel és kísérték el tanítvá-
nyaikat. Megköszöntük Szántó Zoltánné leköszönõ
munkaközösség-vezetõ munkáját, aki összefogta az
alsó tagozat rendezvényeit és tanulmányi versenyeit.

Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel
igyekeztünk színesíteni, élményszerûbbé tenni tanu-
lóink tanórán kívüli iskolai életét. Reméljük, sikerült

maradandó élményt nyújtani a gyermeknapi rendez-
vénnyel, az erdei iskolai programokkal, osztálykirán-
dulásokkal, a Föld napi rendezvénysorozatunkkal, a
játszóházi foglalkozásokkal, a közös iskolai karácsony
és a farsang sajátos hangulatával, és még sorolhatnám
tovább…

Nevelõ-oktató munkánk színvonalát nagymérték-
ben meghatározta a TÁMOP 3.1.4. „A kompetencia
alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – innovatív intéz-
ményekben” címû pályázat, ami lehetõséget adott a
kompetencia alapú oktatás bevezetésére az 1., a 3. és
az 5-6. évfolyamokon.

Ezen pályázat keretében több, érdekes programot
valósítottunk meg. Ilyen volt az „Élet az ókorban”
címmel az a 3 hetes projekt, ahol érdekes programo-
kon vehettek részt diákjaink (Legio Brigetio-római
katonai bemutató; kézmûves foglalkozás). A záróna-
pon vetélkedõt, görög színházat, ókori olimpiát, gyü-
mölcslakomát szerveztünk valamennyi felsõs osztály
bevonásával.

Év végén színházi elõadás és budapesti kirándulás
megszervezésére került sor. Ezeket a programokat
más forrásból nem tudtuk volna finanszírozni. A pá-
lyázatnak és a projektbe bevont pedagógusok munká-
jának köszönhetõen sok élménnyel gazdagodtak ta-
nulóink. Veresné Szkocsek Mária szakmai vezetõként
sokat tett a projekt megvalósulásáért.

Jó tapasztalatokkal mûködik az iskolaotthon,
amelynek megszervezését a Képviselõ-testület támo-
gatásával az alsó tagozat 1-4. évfolyamára kiterjesztet-
tük.

Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, a
szülõknek, a szponzoroknak és mindenkinek, aki a
tanév során erkölcsi és anyagi támogatásával segítette
nevelõ-oktató munkánkat.

Szülõk, vendégek és diáktársak elõtt sok-sok tanu-
lónk vehetett át jutalomkönyvet kitûnõ tanulmányi
eredményéért.

Az egész évben tartó munka és küzdelem után el-
érkezett a várva-várt szabadság, a megérdemelt pihe-
nés ideje. Kívánok mindenkinek tartalmas és kellemes
szünidõt, hogy energiával töltõdve, újult erõvel vág-
hassunk neki szeptemberben az elõttünk álló újabb
feladatoknak és kihívásoknak.

Peresztegi Gáborné igazgató
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Pályaválasztás 2009/2010
Minden tanévben nagy feladatot jelent diáknak, szülõnek és pedagógus-

nak egyaránt a megfelelõ középiskola kiválasztása. Bár iskolánk sok prog-
rammal  igyekszik  megkönnyíteni  ezt,  mégis  nehéz  dönteni  a  hogyan
továbbról, hiszen nem csak az elképzeléseket kell figyelembe venni, hanem
az eredményeket is. örömmel mondhatjuk, hogy valamennyi végzõs diá-
kunk továbbtanul, és mikorra ez az írás megjelenik, már be is iratkoztak a
középiskolába. 

Ötven nyolcadikosunk közül tizenegyen gimnáziumban folytatják tovább
tanulmányaikat, huszonegy fõ szakközépiskolában, míg tizennyolcan szak-
iskolában tanulnak tovább. Negyvenegy fõ gyõri, egy fõ soproni, öt tanuló
komáromi, három pedig kisbéri középiskolába nyert felvételt.

Tanulóinknak sok sikert kívánunk új iskolájukban, reméljük, hogy meg-
állják a helyüket és megfelelõ szorgalommal és kitartással jó eredményeket
érnek majd el.

Veresné  Szkocsek  Mária pályaválasztási felelõs
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Érdekes elõadásnak lehettek részesei tanuló-
ink június 15-én, az utolsó tanítási napon.

Égi áldás csõstül címmel nézhettük meg
Halmágyi Sándor és színtársulatának elõadását.

A darab az ókori Rómába kalauzolta el a
nézõket.. Egy patrícius római család életébe pil-
lanthattunk be. Májusban az iskolában az ókori
görög színházzal ismerkedhettek meg tanítvá-
nyaink, így lehetõség nyílt a két ókori állam
színházmûvészetének összehasonlítására.

Június 16-án az ötödik a, b osztályokkal Bu-
dapest és környékének ókori nevezetességeit
csodálhattuk meg. Aquincumban, Pannónia pro-
vincia központjában a megújult múzeumi épü-
letben idéztük fel a múltat. Sok – sok  régi ék-
szert, használati tárgyat láthattunk, amelyek se-
gítségével könnyen felidézhetõvé váltak az ókor-
ban élt emberek mindennapjai. Miközben az ap-
rólékos munkával elkészített mozaik padlót cso-
dáltuk, megtudtuk, hogy a rómaiak a  lakóhá-

zakban és a fürdõkben is alkalmazták a padlófû-
tést. Képet kaptunk arról is, hogy az elõször
megépült ún. katonaváros köré települt a pol-
gárváros, és a lakosságszáma a fénykorban 55-60
000 fõre tehetõ.

Ezután következett a program legérdekesebb
része. A tanulókat négy csoportba osztottuk,
majd valamennyien korabeli jelmezeket és esz-

közöket kaptak. Megkapták a forgatókönyvet is,
kiosztották egymás között a szerepeket, felada-
tokat, majd következett a bemutató.

Így magunk is részesei lehettünk egy állat ál-
dozat bemutatásának, ókori esküvõnek, névadó-
nak és temetési szertartásnak. A játékokhoz a
méltó helyszínt a múzeum bizonyos termei, kiál-
lított tárgyai biztosították.

Fontos része volt ennek a napnak még a
Gorsiumban tett látogatás is. Ez szabadtéri mú-
zeum. Itt a feltárt épületmaradványok között sé-
tálgatva tehettünk egy érdekes idõutazást a
múltba. 

Ezek a programok az Élet az ókorban projekt
részét képezték így adva bõvebb ismereteket,
maradandóbb tudást a programba bevont tanu-
lóknak.

Veresné Szkocsek Mária
szakmai vezetõ

A nyárelõ egyik csalhatatlan jele, hogy évzá-
ró vizsgakoncertre, bemutató elõadásra várják a
szülõket, rokonokat a Bábolnai Zene és Mûvé-
szeti Iskola növendékei. Az intézmény igazgató-
ját arra kértük: értékelje a mögöttünk álló esz-
tendõt.

Bánfi Csaba elégedett az általa vezetett intéz-
mény teljesítményével. Mint mondta, idén is a
tõlük megszokott programokat és színvonalat
hozták. A gyerekekben – csakúgy, mint eddig –
igyekeztek felkelteni az igényességet. S hogy ez
valóban sikerült, azt az eredményes évzáró vizs-
gák, az év közbeni koncertek és elõadások bizo-
nyítják.

A derût azonban némileg beárnyékolja, hogy
– az általános tendenciának megfelelõen – évrõl
évre kevesebb növendékük van, így egyre nehe-
zebb megfelelõ zenetanárokat is szerzõdtetni.
Ezzel magyarázható az, hogy a klasszikus tan-
szakokra jelentkezõk ebben a tanévben Bábol-
nán tanulhatták a zenélést, de a zongoristák és a
fuvolisták már az ácsi tagintézménybe jártak, és

a kiszenekar próbáit is a szomszéd városban tar-
tották. A társmûvészetek tanszakai – a dráma és
a modern tánc – is zömében a helyi gyerekek-
nek adnak kibontakozási lehetõséget, így a
Veresné Szkocsek Mária vezette drámatagozat is
itt mûködik, ám van egy nagy múltú színjátszó
kör Ácson is. Ez utóbbi, amely szintén a Bábol-
nai Zene és Mûvészeti Iskola részét képezi, nagy
hagyományokkal rendelkezik. A huszonöt fõs
ácsi társulattal idén már országos versenyen is
részt vettek, ahonnan Shakespeare: Szentivánéji
álom címû elõadásukért különdíjjal térhettek ha-
za.

Az intézmény „kétlakisága” miatt merült fel
a gondolat, hogy a jövõben a színjátszók vizsgá-
ját váltott helyszíneken – Ácson és Bábolnán –
tartsák meg. Késõbb, Bánfi Csaba nem tartja ki-
zártnak egy-egy kistérségi, vagy akár megyei
színjátszó találkozó megrendezését sem.

Az igazgató sikeresnek ítélte a fõként a lá-
nyok körében népszerû modern tánccsoport
mûködését is. Itt a tanítástól gyermeke miatt

idõlegesen távol maradó Derzsi Mariannát
Nagy Orsolya helyettesítette. A munka termé-
szetesen ugyanolyan szinten folyt tovább a fiatal
táncoktató irányítása mellett, de a jövõ tanévtõl
Derzsi Marianna már jobban kiveszi a részét a
munkából.

A növendékek jó bizonyítványán és a szép
ívû fejlõdésükön kívül Bánfi Csaba számára leg-
alább ekkora elismerésnek számít az a meghívás,
amelynek lapunk megjelenésére már eleget is
tett a bábolnai fúvószenekar. Mint azt az igazga-
tó alig leplezett büszkeséggel elmondta, a Fú-
vószenekarok Szövetsége által meghirdetett ver-
senyre az ország minden tájáról érkeztek „rezes-
bandák” Balatonföldvárra. Kategóriájuk leg-
jobbjai kaptak meghívást, így a bábolnai fúvó-
soknak is tudásuk legjavát kellett nyújtani.

A jövõre nézve már egy másik megmérette-
tés tartja lázban a növendékeket és a pedagógu-
sokat. A következõ tanévben trombita verseny-
re szeretnének nevezni, ahol már nemcsak kö-
zösségben, de szólistaként is megmutatkozhat-
nak a legtehetségesebb diákok.

- bm - 

Érdekes tanév végi programok
a TÁMOP pályázat keretében

A „rezesbandától” Shakespearig



„Ahány  nyelvet  beszélsz,
annyi  ember  vagy”

Tavaly nyáron két kerékpáros turista állt meg a ház
elõtt. Kérdezték, hogy beszélek-e németül. Sajnos
nem jól, ezért kértem õket, hogy váltsunk angolra.
Nem okozott nekik gondot és lelkesen kérdezték,
merre kell menni „eksz” felé. Törtem a fejem, hol
van ilyen nevû település a közelben, mert mint kide-
rült, Komáromban nyaraltak és oda szerettek volna
visszajutni.

Aki kitalálta, igen Ács várost keresték. Mikor kiej-
tettem a szót, nagy nevetésben törtek ki és már értet-
ték miért nem tudták õket útba igazítani. Még pár szót
váltottunk, megköszönték a segítséget és elhajtottak.

Ez a kis történet jól példázza, hogy mennyire fon-
tos lehet a nyelvtudás a hétköznapokban is. A turiz-
mus feltételeit nem elég anyagi ráfordítással megte-
remteni, az emberi tényezõ dönti el, hogy mûködik-e
vagy elsorvad, mert a vendéglátás alapja a kommuni-
káció.

Az elsõ részben a TELC egynyelvû nyelvvizsgáról
volt szó. A soron következõ, viszonylag gyakran válasz-
tott nyelvvizsga az ECL (European Consortium for the
Certificate of Attainment in Modern Languages). En-
nek a típusnak nagy elõnye lehet, hogy nincs nyelvta-
ni feladat (language elements) benne. A két szövegér-
tési gyakorlat viszont nehezebb. Sok összetett mon-
dattal és ritkábban használt szerkezettel kell megbir-
kóznia a vizsgázónak. Segítségül annyit, hogy nem
szabad pánikba esni a szöveg láttán, arra kell kon-
centrálni, amit értesz, a többit sok esetben értelem-
szerûen  ki tudod következtetni. A két szövegértés el-
térõ típusú, a felkészítõ gyûjteményben talált felada-
tok csak irányadóak.

Két levélírási feladat van. Elõnyt az jelenthet itt is
és a szövegértésben is, hogy ha az egyik feledat szó-
készlete nem ismerõs, a másik még mindig ad esélyt
a javításra. Összesen 60%-os eredményt kell elérni,
de részenként meg kell lennie a 40%-nak.

A magnóhallgatás rész elég nehéz, de a többi vizs-
gán sem könnyû. Nagyon fontos, hogy ezt a részét a
nyelvtanulásnak nem szabad elhanyagolni. A fokoza-
tosan nehezedõ szövegekhez való szoktatás és közben
feladat végzése ugyanúgy készség szintre fejleszthetõ,
mint a nyelvtanulás többi része. Sokan nem veszik
komolyan, mert azt gondolják, hogy a hétköznapi
nyelvhasználatban ez nem igazán kell. Ez így is van,
de a vizsgán követelmény és ennek meg kell felelni.
Volt olyan tanítványom, aki a külföldi tartózkodásnak
köszönhetõen folyékonyan beszélt, mégsem sikerült a
vizsga magnós része. Nem elég, ha a vizsga elõtt kez-
dünk ismerkedni ezzel a feladattípussal.

Az ECL szóbeli része talán a legegyszerûbb. Vannak
témák, melyek begyakorolhatók és a hétköznapi élet-
hez kapcsolódnak (utazás, egészség, kommunikáció,
…). A témát a vizsgáztató indítja, de a lényeg a párod-
dal folytatott kommunikáció. Nem kell nagymonoló-
got tartani!! 

Összességében annak ajánlom ezt a nyelvvizsgát,
aki könnyen megérti az angol szövegeket, az átlag
nyelvtanulónál nagyobb szókinccsel és több olvasási-
értési rutinnal rendelkezik. Itt is fontos az idõ beosz-
tása, hisz 45 perc van a szövegértésre, 75 perc az írás-
ra és 30 perc a magnóhallgatásra.

A nyelv tanulása nem csak az iskolai órákon törté-
nik és sokféleképpen tehetõ érdekessé. A következõ
játék egy kis ízelítõ a lehetõségek közül.

The Name Game – famous names with meaning –
eg.: Wesley Snipes (American actor). 1. if someone
„snipes” at you,they criticise you 2. „to snipe” is to
shoot someone from a hidden place

The names: Justin Timberlake (American singer)
Judy Garland   (American actress) 
Sandra Bullock (American actress)
Dire Straits (English rock group)

Next time you can find the correct answers!

2010. június 22-23-24-én a 4. a osztály is eljutott az
erdei iskolába. A mi táborhelyünk is a Bakonyban, Fe-
nyõfõn volt. Esõkabátokkal és gumicsizmákkal felsze-
relkezve érkeztünk meg a vinyei vasútállomásra. A tá-
borvezetõ elszállított bennünket a panzióba. A délutánt
foglalkozással kezdtük. Kicsit csöpögött az esõ, így a
gyerekek felavathatták az esõkabátokat és természete-
sen a fiúk nagy örömére a csizmák is lábra kerültek.

Bejártuk a rétet, gyógynövényeket szedtünk és rovaro-
kat figyeltünk meg. A napi foglalkozást teafõzéssel és
kóstolással zártuk. Majd elfoglaltuk a szobákat. A tizen-
öt gyerek ügyesen felhúzta az ágynemût, kicsomagolt.
Meglepõdtem önállóságukon, hiszen táborban csak
most voltunk. Az este csúcspontja a bátorságpróba volt,
amit mindenki kiállt. 

Az idõjárás szerencsénkre jó volt. Így a második na-
pi népi hangszeres foglalkozás után Zircre utaztunk,

ahol megcsodáltuk a Bakony Múzeum tárlatait. Az es-
tét szalonnasütéssel zártuk. A harmadik napon a gyé-
kénnyel ismerkedtünk és lovacskát készítettünk.

A napok gyorsan teltek. Azt vettük észre, hogy az au-
tó ismét az állomásra döcög velünk. Jól éreztük ma-
gunkat. A gyerekek nyári tervei között szerepel egy fe-
nyõfõi kirándulás is, természetesen már szüleikkel.

Fenyõfõ
Nagyon sok érdekes dolog várt ránk az erdei iskolá-

ban. Nekem a  legjobban  a bátorságpróba tetszett. Míg
a helyszínre mentünk, Angi néni mesélt Fenyõfõrõl.

Másnap Zircre utaztunk, ahol megnéztük a Bakony
Múzeumot és sétáltunk az Arborétumban.

Számomra emlékezetes volt ez a néhány nap. 
Németh  Kitti  Ildikó  4.  a  

Erdei iskola a Bakonyban
Izgatottak voltunk, amikor a vonat elindult Vinye fe-

lé.
Sok élményben volt részünk. Az elsõ nap gyógynö-

vényt szedtünk, teáztunk majd bátorságpróba volt. A
második napon volt a népi hangszerek bemutatása,
ami nekem nagyon tetszett. Délután Zircre utaztunk és
este pedig szalonnát sütöttünk. A harmadik napon gyé-
kénybõl lovat készítettünk. Ebéd után lementünk a
Cuha-patakhoz.

Nagyon élveztük ezt a kirándulást, és reméljük
máskor is ellátogatunk ide.

Igaz  Klaudia  és  Szabó  Netti  4.  a

Szerda
Reggeli után népi hangszerekkel foglalkoztunk.
Nagyon tetszettek. Voltak olyan hangszerek is, ami-

ket még én sem ismertem. 
Délután Zircre mentünk és ott is ebédeltünk. Vol-

tunk az Arborétumban és a múzeumban.
Nagyon jól éreztem magam. 

Gál  Szilvia

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik lehetõvé tették, hogy közösen eljuthassunk egy er-
dei iskolába. Elsõsorban a szülõknek, hogy biztosítot-
ták az anyagiakat, a sok finomságot, utaztatást, cso-
magszállítást.

A színvonalas programokat két alapítvány anyagi tá-
mogatásával tudtuk leszervezni: Iskolánkért Alapítvány
és a Bábolnáért Alapítvány. 

Köszönjük!

Volt  4.a  osztályosok  és  kísérõik,
Szántó  Zoltánné  és  Kovács  Judit
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A várva várt erdei iskola
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ÉRTESÍTÉS
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde

nyári nagytakarítási munkálatait 2010. augusztus 2- 19-ig végzi.
Az intézmény ezen idõ alatt zárva tart. Nyitás augusztus 23-án.

Kérjük  a Tisztelt Szülõket, hogy gyermekük elhelyezésérõl
szíveskedjenek gondoskodni.

Minden Szülõnek kellemes nyarat kívánok az intézmény dolgozóinak nevében:
Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

Június 10-12. között ünnepeltük óvo-
dánk alapításának 60. évfordulóját. Ez al-
kalomból 3 napon át tartottak a jubileumi
programok. 

Elsõ nap délelõtt óvodásainknak szer-
veztünk játékos születésnapi délelõttöt az
óvodánk udvarán. A programok között
sport-vetélkedõk, táncház, rajzverseny,
szappanbuborék fújás szerepelt. Az
óvónénik a „Kacor király” címû mesejáték
elõadásával lepték meg gyermekeinket,
majd azt követõen a gyermekeink örömére
felvágtuk a jubileumi tortát.

Délután a régi dolgozóinkat vártuk visz-
sza, vendéglátással egybekötött múltbeli
emlékeket felidézõ beszélgetésre. Öröm-
mel köszönthettük köreinkben az 1950-’60-
as években itt dolgozókat is, Csonka
Istvánné – Kokót, Korcsák Istvánné- Vali
nénit, Csányi Mihályné – Lici óvónénit, Si-
mon Miklósné – Buci óvónénit. 

Második nap tartottuk a hivatalos ünne-
pi mûsorunkat, településünk vezetõinek, a
környékbeli óvodák óvónõinek részvételé-
vel. Az ünnepség keretében kitüntetések
átadására is sor került. Frank Attiláné
„Kiváló pedagógus” kitüntetést, Nagy
Lászlóné nyugdíjba vonulása alkalmából
„Pedagógus Szolgálati emlékérem kitünte-
tésben részesült. Az ünnepi mûsort színesí-
tette a drámaszakkörös óvodások, valamint
volt óvodásunk Szabó Attila szintetizátor
játéka. A délelõtti programot Szabóné
Oláh Márta közoktatási szakértõ szakmai
elõadása zárta.

Szombati napon tartottuk a szokásos
gyermeknapi rendezvényünket az intézmé-
nyünk udvarán. Vendégeink voltak a szlo-
vákiai testvértelepülésünk Hidaskürt óvó-
dásai és szüleik.

A gyermeknapi programok között sok
érdekes program közül válogathattak a
gyerekek, tartalmasan tölthették a délelõt-
töt. A játszóházi tevékenységek mellett,
ugrálóvár, arcfestés, ovi foci mérkõzés is
színesítette a programokat.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
jubileumi rendezvényeink támogatóinak,
akik anyagiakban és szervezési munkála-
tokban segítették programjaink sikeres
megvalósulását.

Agrária Kft.; Agro-Q Kft.; Általános Is-
kola; Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.;
Bábolna Naposcsibebolt. Kft.; Baromfi-
szerviz Kft.; Békás Kft.; Bernáthné Geren-
csér Anett; Boretta Bt.; Debreczeni Tibor;
Dr. Faragó Ügyvédi Iroda; IKR Zrt.; Mé-
száros Zoltán cukrász; Misztótfalusi
Nyomda; Ódor Vince; Pábli Zsolt; Slánicz
Béla; SOM-Tan Kft.; Tomil.

Köszönjük a segítõ szülõknek a gyer-
meknapi rendezvényünk szervezési felada-
taiban való aktív részvételt.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ



Mátyás Kata bajnok lett
a Kerékpáros Diákolimpián

Kata 2006 nyarától kerékpározik. Elsõ versenye a
Gyõrújbaráton megrendezett Pannon Maraton gyer-
mekversenye volt.

2007: a Stop Cukrászda (Tatabánya) idõfutamon
Tarjánban 15 km-en 1. helyezést ért el. Márciustól
tagja a MEDITECH Sport Clubnak, ahol a magyar MTB
(mountainbike) meghatározó versenyzõi, Rozsnyai
’Manka’ Mariann, Marton Attila, Halász Róbert segítik
munkáját. Eredmények: Gyõrújbarát, Pannon
Maraton: 1. helyezés; Bábolna Derby: 1. helyezés

2008: Stop Cukrászda Idõfutam, Tarján: 1. helye-
zés, Amatõr bajnoki cím; Neuzer Kupa, Pilisszántó: 1.
helyezés; Pázmándfalui Kerékpárverseny: 1. helyezés;
Szekszárd Maraton: 1. helyezés (30 km); Mátra
Maraton: 4. helyezés; Peppe Idõfutam, Gyõrújbarát 1.
helyezés

2009: Országúti Kerékpáros Diákolimpia Országos
Döntõ: Idõfutam: 3. helyezés; Mezõnyverseny: 4. he-
lyezés; Összetett: 3. helyezés; MTB Diákolimpia Or-
szágos Döntõ: 2. helyezés; Turul Kupa Tatabánya (30
km): 2. helyezés. 2009. második félévétõl alapító tag-
ja a gyõri bejegyzésû Peppe KSE Sportegyesületnek.

2010. Országúti Kerékpáros Diákolimpia Országos
Döntõ, Karcag: idõfutam: 4. helyezés; Mezõnyverseny:
1. helyezés; Összetett: 2. helyezés

2009/2010  tanév  Diákolimpia  Bajnoka  cím.
Tervezett  versenyek: Turul Kupa; Fenyves Futás;

Duatlon Diákolimpia Országos Döntõ
Akik segítették, támogatták munkánkat, felkészü-

lésünket: IKR ZRT Bábolna; Illés Renáta; Peppe KSE,
Bucsi Péter; Horváth Szabolcs
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Több éves hagyomány, hogy az Idõsek
Klubjának tagjai gyermeknap alkalmából
kis mûsorral és ajándékkal kedveskednek
az ovisoknak. Hagyományos módon a Bá-
bolnai Nyugdíjas Klub „színészcsapata” lá-
togatott el városunk óvodájába mûsort ad-
ni. Süsü a sárkány köszöntötte az ovisokat,
majd a kutya-macska barátságról hallgat-
hattak mesét, aztán a két vándorról mon-
dott verset Gizi néni, ezután pedig egy iciri-
piciri kislány énekeltette meg a gyermeke-
ket. A kellemes napsütéses délelõtt vidám
tánccal, játékkal zárult.
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2010. június 6-án 20:00 órakor vág-
tunk neki a hosszú és fárasztó útnak
Finnország felé. A 42 órás út alatt
komppal is utaztunk Tallinból Helsinki-
be. Megérkezve Tampere városába el-
foglaltuk a szállásunkat, majd a vacso-
rát követve zenészeinkkel karöltve a
„nagy lányok” zenefelvételt készítet-
tünk a vasárnapi fináléhoz. Késõ este
megérkezésünk örömére hatalmas bu-
lit csaptunk.

A fesztivál elsõ napján délelõttünk a
vasárnapi finálé táncpróbájával telt.
Utána alkalmunk nyílt egy gyors város-
nézésre. Délután egy kis szigetre kap-
tunk meghívást, ahol táncházat is tar-
tottunk, ami nagyon sikeres volt. Itt
volt lehetõségünk kipróbálni egy igazi
finn szaunát is, és a bátrak utána bele-
ugorhattak a jéghideg tóba.

Csütörtöki napunk elég sûrû volt, ro-
hantunk próbáról-próbára, fellépésrõl-
fellépésre. Köztük volt a polgármester
által tartott fogadás, melyen megkö-
szönte a fesztiválon való részvételün-
ket, és tiszteletét nyilvánította az összes
nemzetnek, mind az ukránok, szlová-
kok, új-zélandiak, és természetesen fe-
lénk is. Ez a nap volt a legfárasztóbb,
estére senkinek nem kellett „altató”.

Az idõjárás elég változatos volt, kap-
tunk napsütésbõl és esõbõl egyaránt. A
péntek délelõttünk szabadon telt, így
megrendeztük egyik táncosunk ballagá-
si ünnepségét, mivel nem lehetett jelen
általános iskolai ballagásán. Késõ dél-
utáni mûsorunkat követõen meghívást
kaptunk finn táncegyüttesek mûsorára,
amit egy átalakított raktárépületben
tartottak. Ezután táncosaink örömmel
vettek részt a finn táncházban.

A következõ napon a délelõtti órák a
finálé próbájával teltek a stadionban

szemerkélõ esõben. Utána szabad
program volt mindenkinek, majd a ko-
rábbiakban említett raktárépületben
adtunk negyed órás mûsort. Hogy kipi-
hentek legyünk a másnapi fináléhoz,
mindenki hamar ágyba bújt.

Utolsó napunk meglehetõsen zsúfolt
volt, olyannyira, hogy az ebédet és a va-
csorát is rohanva, viseletben kellett me-
gennünk, s a felvonulásról is majdnem
elkéstünk. Meglepõ módon felkérést
kaptunk, hogy egy evangélikus temp-
lomban énekeljünk egy istentiszteleten.
Innen rohantunk egy gyors ebédre,
majd a felvonulásra Tampere fõutcáján.
A menet a gálamûsor helyszínén végzõ-
dött, ahol a rengeteg finn tánccsoport
és a külföldi táncegyüttesek - mintegy
1600 táncos - közös tánccal zárták az öt
napos Pispalan Sottiisi fesztivált. Ez-
után szusszantunk egyet, majd nekivág-
tunk az utolsó fellépésnek. Utolsó es-
tén felejthetetlen bulit csaptunk a szlo-
vákokkal és az új-zélandiakkal.

A visszaút pár órával megrövidült,
hisz a hazafele út alatt az idõ mindig
gyorsabban telik. A sok utazáshoz ké-
pest elég kipihenten értünk haza.

Köszönjük mindazon támogatóink-
nak – Bábolnáért Közhasznú Alapít-
vány, Tempolux Kft., Agro-trust Kft.,
Kisbábolna Lovasklub, Aviagen Kft.,
Helkama Forste Kft., Komáromi Ipari
Park Szolgáltató Kft. (Nokia), Esca
Kft., Hartmann Hungary Kft., Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyûlés el-
nöke - akik nélkül nem vehettünk volna
részt ezen a nemzetközi fesztiválon. Az
utazás közbeni éhségünk és szomjúsá-
gunk csillapításához a CBA Üzlet, a
COOP ABC, a Pál és Horváth Bt., Kiss
András és a Bábolnai Pékség járult
hozzá. Köszönjük!

Szakál Bernadett, Szedlacsek Dóra

Pispalan Sottiisi
Cseperedõk Finnországban
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A Bábolnai Gyermek- és ifjúsági Önkormányzat ötödik alkalommal
rendezte meg a Kutya Szépség- és Ügyességi Versenyt.  A nagy esõzések
miatt ezúttal nem a hagyományos helyszínünkön, a GYÖK Parkban, ha-
nem a Szabadidõközpont elõtti téren zajlott a verseny. A rendezvény cél-
ja a házi kedvenceinkkel eltöltött kellemes délután mellett a verseny név-
adójának, Eva Rhodes örökségének és szellemiségének tovább vitele volt.
Azt hiszem, hogy a program az idei évben is méltó módon vitte tovább az
általa képviselt értékeket. Az elmúlt évekhez hasonló nagy érdeklõdés kí-
sérte a kutyaversenyt. 26 kutya és gazdája mérhette össze tudását. A ku-
tyák szépségét a három tagú zsûri, dr. Horváth Klára polgármester asz-
szony, Jakus Hédi néni és Dávid Erika pontozták. Az ügyességi pályán a
kutyáknak és gazdáiknak egy akadályokkal nehezített szlalom pályát kel-
lett teljesíteniük. Minden kutya elnyerte a zsûri és a jelenlévõk tetszését,
illetve gazdájukkal sikeresen teljesítették az akadálypályát is. Versenyün-
kön az alábbi végeredmény született:

1. helyezett  Borzi – Csillag Vivien kutyája
2.  helyezett Dani – Panák Zsófi kutyája
2.  helyezett Zsömi – Török Marci kutyája
3.  helyezett Fruzsi – Panák Zsófi kutyája
A verseny bevételével  az idei évben is a komáromi REX állatotthont

támogattuk, akik a verseny napján is örökbe fogadható kutyákkal érkez-
tek hozzánk. Szeretnénk köszönetet mondani Jakus Hédi néninek és az
Agro-Trust Kft-nek, Herczeg Róbertnek, a Kádár Péter ügyvezetõnek és a
Bonafarm-Bábolna Takarmányipari Kft.-nek, a Polgárõrségnek, a Polgár-
mesteri Hivatalnak és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a
program sikeréhez. Bízunk abban, hogy a hagyományt folytatni tudjuk és
jövõre is találkozunk a VI. Eva Rhodes Kutyaszépség- és Ügyességi Ver-
senyen! Lengyel Dániel 

Gyök Polgármester

V.  Eva  Rhodes  Kutya  Szépség-  és  Ügyességi  Verseny

Gulyásparti az Idõsek Klubjában
A korábbi évek hagyo-

mányaihoz híven a nyár
beköszöntével az Idõsek
Klubjában kerti partit
szerveztek az intézmény
dolgozói nyugdíjasaink
számára. Június 18-án
délután a szervezõk és a
résztvevõk izgatottan
kémlelték az eget, hiszen
az idõjárás az évek során
nem kedvezett a szabadté-
ri összejövetelhez. Az égi-
ek most kegyesek voltak,
és a résztvevõket megkí-
mélték az

égi áldástól. A babgu-
lyás természetesen ízletes-
re sikerült, hamar elfo-
gyott. A parti kellemes
beszélgetéssel, borozga-
tással folytatódott kora
estig.
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BÚTORGYÁRTÁS EGYEDILEG

MÉRETRE GYÁRTOTT

KONYHABÚTOROK ÉS GARDROB SZEKRÉNYEK
KÉSZÍTÉSE MDF FÓLIÁS, BÚTORLAPOS, ILLETVE FAAJTÓS KIVITELBEN!

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

IDÕPONTEGYEZTETÉS: 06-20-213-8042
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Április 24. Simonpuszta
Fábián Dóra, B1 a (kezdõ lovas) 15., B1 c (nyitott) 38.;
Gerber Attila, 5 éves lovak minõsítõje 5., B2 (nyitott) 24.; Bali
Bogáta, A1 (nyitott és fiatal lovas) 14., A2 11.

Május 1. Gyirmót
Szedlacsek Dóra, B1 a (kezdõ lovas) 2., B1 c (nyitott) 18.;
Budai Andrea, B1 c (nyitott) 11., B2 (nyitott) 5.; Nagy
Viktória, B1 c (nyitott) 9., B2 (ifjúsági) 10.; Juhász Nikolett,
B2 (ifjúsági) 3., B2 (ifjúsági) 7., B1 c (nyitott) 13.,  B1 c (nyi-
tott) 15.; Szemerei Vivien, B0 (nyitott) 11., B1 a (kezdõ lovas)
5.; Bakonyi Noémi, B2 (nyitott) 2.; Szikszai Lajos, B3 (nyi-
tott) 1., B3 (nyitott) 5., B4 (nyitott) 3.

Május 7. Páty
Juhász Nikolett, B1 c (nyitott) 12., B1 c (nyitott) 22., B2
(ifjúsági) 1., B2 (ifjúsági) 6.; Rónai Zsófia B2 (nyitott) 12.,
B3 (nyitott) 5.

Május 8. Páty
Gerber Attila, 5 éves lovak minõsítõje 7., B2 (nyitott) 19.;
Fekete Patrícia, B2 (ifjúsági) 7., A1 (nyitott és fiatal lovas) 8.;
Bali Bogáta A1 (nyitott és fiatal lovas) 23.

Május 9. Páty
Juhász Nikolett, B1 c (nyitott) 5., B1 c (nyitott) 6., B3 (ifjúsá-
gi) 1.,B3 (ifjúsági) 4.; Rónai Zsófia, A1 (nyitott és fiatal
lovas) 15.

Május 22. Kisbábolna
Szedlacsek Dóra, B1 a (kezdõ lovas) 6., B1 a (kezdõ lovas)
15.; Bali Bogáta, B3 (nyitott) 3., B4 (nyitott) 3.; Nagy
Viktória, B1 c (nyitott) 1., B2 (ifjúsági) 1.; Budai Andrea, B1
c (nyitott) 3., B2 (nyitott) 12.; Tornyos Fanni, B1 c (nyitott)
12.; Gerber Attila, B2 (nyitott) 1., B2 (nyitott) 6.; Fekete
Patrícia, B3 (nyitott) 8., B4 (nyitott) 2.; Szemerei Vivien, B0
(nyitott) 6., B1 a (nyitott) 13.; Bakonyi Noémi, B0 (nyitott)
14., B0 (nyitott) 20., B1 c (nyitott) 9., B2 (nyitott) 2., B3 (nyi-
tott) 10.; Szikszai Lajos, B1 c (nyitott) 7., B2 (nyitott) 3., B3
(nyitott) 1., B3 (nyitott) 12.

Május 30. Székesfehérvár
Fábián Dóra, B1 a (kezdõ lovas) 12.; Rónai Zsófia, A1 (nyi-
tott és fiatal lovas) 24.; Bali Bogáta, A1 (nyitott és fiatal
lovas) 10., A2* 1.

Június 12. Esztergom
Budai Andrea, B2 (nyitott) 4.

Kisbábolna Lovas Klub – ugrólovas eredmények 2010.

A mára hagyománnyá vált bábolnai
veterán motoros versenyen idén körül-
belül fele induló volt, mint általában.
Mindez talán annak köszönhetõ, hogy
a városban sok helyen végeznek útfel-
bontást, amelynek következtében a
szokott pályahossz igencsak lecsök-
kent. Remélhetõleg jövõre a szokásos,
nagyobb pályaszakasz versenybeállítá-
sával a rajthoz állók száma is visszaáll
az eredetire. Az idei nyáron összesen 6
kategóriában lehetett nevezéseket le-
adni, közöttük egy teljesen újnak szá-
mító „Simson kategóriában” is. Termé-

szetesen, ahogy a motorok, a legtöbb
esetben a versenyzõk sem fiatalok,
mondta el a verseny fõszervezõje Szûr
Béla, aki a Komáromi Kassák Klub
Közmûvelõdési és Sportegyesület égi-
sze alatt szervezi meg évrõl évre a Bá-
bolnai Nemzetközi Oldtimer Motorke-
rékpáros Körversenyt. A versenyzõk
legtöbbje ugyanis már a 60-as évek vé-
ge, 70-es évek eleje óta, fiatal verseny-
zõ, vagy lelkes rajongóként ismerkedett
meg egymással, a mai napig is baráti vi-
szonyt ápolva azokkal, akiket ahogy a
fõszervezõ fogalmazott a „benzin füstje
megcsapott”.

Nagy Attila István

Hatodszor is Veterán motoros verseny Bábolnán
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Olvasóink szíves elnézését kérem, de
múlt havi számunkban véletlenül ugyanaz a
cikk jelent meg, mint az azt megelõzõben.
Most pótoljuk a hiányosságot.

Az esztergomi vereséget követõen Ete
együttese látogatott Bábolnára. Õsszel ko-
moly vereséget szenvedett tõle csapatunk,
most azonban sikerült visszavágni az õszi fi-
askóért. Annak ellenére, hogy Ollé István
edzõ kénytelen volt átszervezni a csapatot,
sokan nem a megszokott posztjukon ját-
szottak, remek eredmény született. A kilen-
cedik percben Lanczendorfen okos góljával
szereztük meg a vezetést, majd húsz perc
elteltével egyenlített az ellenfél. Tíz perc
sem telt el az egyenlítõ gólt követõen,
Kalamár Lajos talált az eteiek hálójába.
Aztán hosszas mezõnyjáték következett,
mígnem a jó cseréknek köszönhetõen sok
helyzetet dolgoztak ki focistáink. A mérkõ-
zés legvégén a csereként beállt, ezúttal csa-
tár poszton bemutatkozó Szedlacsek Dénes
rúgott gólt, mellyel beállította a végered-
ményt. Bábolna SE – Ete SE 3 : 1 (ifi 1 : 3).

Ezt követõ vasárnap legényeink Lábat-
lanra látogattak. Õket õsszel hazai pályán is
sikerült megverni, ezúttal is nyerni mentek
a fiúk. Gólnélküli elsõ félidõt követõen
Szabó Richárd kezdte meg a gólgyártást,
nem sokkal késõbb Frank Attila és Ollé Ist-
ván is feliratkozott a góllövõlistára. A mér-
kõzés végén a már több mérkõzésen is tá-
madó felfogásban játszó Rózsahegyi Tamás
is bevette az ellenfél hálóját, ezzel fontos,
szép gyõzelmet aratott együttesünk. Lábat-
lan SE -Bábolna SE  0 : 4 (ifi 1 : 3).

A Bábolna – Bana szomszédvár rangadó
sajnos elmaradt a viharos idõjárás miatt, így
a sorban a Tokod következett idegenben.
Az ellenfél az élbolyhoz tartozik, így nehéz-

nek ígérkezett a találkozó. De ahogy Ollé
István edzõ szokta mondani, mindenhová
gyõzelmi reményekkel mennek focizni. Ez-
úttal sajnos csak a remények maradtak,
mert kulcsemberek hiányoztak a keretbõl.
Viszont nem játszottak alárendelt szerepet,
sõt, Frank Attila révén a hetedik percben a
mieink szereztek vezetést. A Tokod húsz
perccel késõbb egyenlített, majd a második
félidõ elején megszerezte a vezetést, végül
rúgtak még egy gólt. Együttesünk a vereség
ellenére nem játszott alárendelt szerepet,
sõt, sokáig az irányítás is a kezükben volt,
gólhelyzeteket sikerült kidolgozni. Tokod
SE – Bábolna SE 3 : 1 (ifi 2 : 3).

A hónap utolsó mérkõzését hazai pályán
az éllovas Tardos ellen játszotta csapatunk.
Jól kezdték focistáink a meccset, lendületes
támadásokat vezettek, majd fél óra eltelté-
vel Rózsahegyi Tamás lõtt gólt a Tardos há-
lójába. Szakadó esõben folytatódott a talál-
kozó, ennek ellenére jó iramú, élvezetes já-
ték folyt a pályán. Sajnos az ellenfél még az
elsõ félidõ végén kiegyenlített, de ekkor
még mindenki bízott a hazai gyõzelemben.
A második félidõ kiegyenlített küzdelmet
hozott, de a Tardos jobban bírta mind idegi-
leg, mind pedig erõnlétben. A hetvenötödik
percben megszerezték a vezetést, majd tíz
perccel a vége elõtt megadták a kegyelem-
döfést. Bábolna SE – Tardosi FC 1 : 3 (ifi 3
: 0).

Június elsõ vasárnapján Ácsra látogattak
labdarúgóink. A két csapat találkozója min-
dig presztizsmérkõzés, ezért most is sok bá-
bolnai szurkoló kísérte el együttesünket a
szomszéd városba. Sajnos tartalékosan állt
fel a BSE gárdája, de nem vallottak szé-
gyent. Ollé István góljával a mieink szerez-
ték meg a vezetést az elsõ félidõ utolsó elõt-

ti percében, aztán a második félidõ elején
kiegyenlítettek az ácsiak. Kitûnõen helytállt
együttesünk, és mindkét edzõ véleménye
szerint igazságos döntetlen született. Ácsi
Kinizsi SC – Bábolna SE 1 : 1 (ifi 1 : 2).

Következõ ellenfél a Komárom együtte-
se volt, õket hazai pályán fogadták legénye-
ink. Nagy várakozás elõzte meg a találko-
zót, hiszen õsszel csupán 1 : 0 arányban
kaptunk ki Komáromban, de a mérkõzés
minden várakozást felülmúlt. Tulajdonkép-
pen az elsõ 45 percben eldõlt minden. A
meccs elején negyed óra alatt kaptunk két
gólt, aztán a félidõ utolsó negyedórájában
megfordították a fiúk a találkozót. Kitûnõ
játékkal öt perc alatt padlóra küldték az el-
lenfelet Lanczendorfen két, illetve Frank
Attila egy góljával. Bábolna SE – Komárom
VSE 3 : 2 (ifi 0 : 3).

Ezt követõen Kecskédre látogattak focis-
táink. Az ellenfél tavasszal még nem kapott
ki hazai pályán, de labdarúgóinkat mindez
cseppet sem zavarta. Fegyelmezett, jó já-
tékkal rukkolt elõ csapatunk, ami meghoz-
ta eredményét. Az elsõ játékrész utolsó
elõtti percében Czigány Gábor szerezte
meg a vezetést, majd a második félidõ kö-
zepén egyenlítettek a kecskédiek. A lefújás
elõtt öt perccel aztán Lanczendorfen ismét
megrázta magát, és gyõzelemhez juttatta a
csapatot. Kecskéd KSK – Bábolna SE 1 : 2
(ifi 3 : 0).

Ezzel még nem ért véget a bajnokság, hi-
szen Bana ellen még volt egy elmaradt mér-
kõzés. A két szomszédvár õsszel 2 : 2-es
döntetlent játszott Banán. Most is komoly
várakozás elõzte meg a találkozót, végre
szinte teltház elõtt játszhatott egymás ellen
a két gárda. Jó iramú, élvezetes rangadót
láthatott a közönség. Lanczendorfen már a
harmadik percben a banai kapuba küldte a
labdát két védõ szorításában. A folytatásra
fél órát kellett várni, mikor is Horváth Mik-
lós már a tizenhatoson belülrõl bombázott
a hálóba, aztán a második játékrészben is-
mét Lanczendorfen szerzett gólt, majd a
csereként beállt Szedlacsek Sándor egy sza-
badrúgást követõen fejesgóllal állította be a
végeredményt. Bábolna SE – Bana KSK 4 :
0 (ifi 13 : 0).

Remekül zárták tehát focistáink a me-
gyei bajnokságot. Míg az õszi szezonban ki-
fejezetten gyengén szerepeltek, tavasszal
magára talált a csapat és az õszi tizenhá-
romhoz képest harmincegy pontot gyûjtöt-
tek. 

Mérkõzésrõl mérkõzésre kapaszkodtak
egyre feljebb a tabellán, míg végül a nyolca-
dik helyet sikerült megszerezni. 

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
- minden jó, ha a vége jó

Szünidei matiné a Mûfüves pályán
Szeretettel várjuk a BSE pályára 2010. július 1-jétõl július 30-ig

minden héten csütörtök és hétfõi napon délután 16 órától 18 óráig
a gyerekeket kortól és nemtõl függetlenül.

Rossz idõ esetén viszont a Sportcsarnokban várunk benneteket
egy kellemes idõtöltésre!

Program: 
- Ügyességi játékok, foci
és a végén a jól megérdemelt szendvics és üdítõ elfogyasztása.

Lehetõleg a gyerekek otthon öltözzenek fel sportruhába, cipõbe.

Várjuk a szurkoló szülõket is !
Információ kérhetõ: Szilágyi Ágnes 30/417-92-36

Szervezõk
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Búcsút intettek a BSE te-
kései az NB II-es bajnokság-
nak, immár az NB I-re ké-
szülnek. Rendszeresen edze-
nek a szeptemberi kezdést
várva, és elkezdték a felké-
szülési mérkõzések szerve-
zését. Ezek a csapat és a já-
tékosok versenyformába len-
dítését szolgálják, így fontos,
hogy mikor, milyen erõsségû
ellenféllel versenyeznek. 

Közben megkapták a baj-
noki címért járó serleget, és
az érmeket is átvehették. Az
átadó ünnepségre Skuba Ist-
ván szakosztályvezetõ uta-
zott Budapestre néhány játé-
kos kíséretében, akik boldog
büszkeséggel vették birto-
kukba megérdemelt jutal-
mukat.

Az ifjúsági csapat számára
is befejezõdött a bajnoki
idény. Õk a felnõtt együttes
„árnyékában” vívják küzdel-
meiket Csongrádi Péter
edzõ irányításával. 

Mind a mai napig legtöbb-
jük fiatalabb, mint azt a kor-
osztályuk engedné, tehát ja-
varészt még serdülõkorú
labdarúgókról van szó. So-
kan közülük szombaton a
serdülõ bajnokságban játsza-
nak, majd vasárnap a felnõtt
mérkõzés elõtt az ifiben is
rúgják a bõrt. Ez komoly
sportszeretetre és elhivatott-
ságra utal. Edzõjük is ezen a
véleményen van. Másfél év-
vel ezelõtt, amikor átvette az
ifi csapat irányítását, keve-
sen jártak edzésekre, mos-
tanra azonban a heti három
alkalmon a játékosok zöme
részt vesz, komolyan veszi az

edzésmunkát. Eredményre
is vezetett a fegyelmezettség,
hiszen jól összeforrt a gárda,
a meccseken egyre jobb tel-
jesítményt mutatnak. Míg
õsszel csupán tizenegy pon-
tot gyûjtöttek össze, addig a

tavaszi szezonban huszonhét
pontot szereztek, és mind-
össze három vereséget szen-
vedtek, azt is az elsõ három
helyezettõl. Ez remek telje-
sítmény, melynek folytatását
reméli Csongrádi Péter a kö-

vetkezõ bajnokságban is.
Mint mondta, együtt van a
csapat és együtt is marad.
Néhányan csatlakoznak hoz-
zájuk a serdülõ korosztály-
ból is, így ütõképes gárda
válhat belõlük.
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TEKE – kupa és érmek

birtokában

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY - az ifi csapatról
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A rájátszás utolsó fordulójá-
val befejezõdött a megyei nõi
kézilabda bajnoki szezon. Lá-
nyaink felszabadult játékkal bú-
csúztak a megyétõl, hiszen meg-
nyerték mind az alapszakaszt,
mind pedig a rájátszást. Mind-
össze egy vereség és egy döntet-
len említhetõ negatívumként a
csapat eredményei közt, így
meggyõzõ, öt pont elõnnyel let-
tek a bajnokság éllovasai. 

Június 5-én a Bábolnai
Sportcsarnokban zajlottak a rá-
játszás utolsó fordulójának
mérkõzései Ács, Lábatlan és
Bábolna csapatai részvételével.
Lányaink az Ács gárdájával
kezdték a bajnokavató szombat
délutánját. Halvány, szezonvégi
játékkal ugyan, de gyõzelmet
arattak a szomszédvár együttese
ellen. Végül a Lábatlan csapa-
tával mérkõztek, az eredmény
kimenetele itt sem volt kétsé-
ges, így kéziseink kötelezõ gyõ-
zelmekkel búcsúztak a megyei
elsõ osztálytól. A bajnokavató
örömteli pillanatai, a torta, a
pezsgõ és Szilágyi Ágnes meg-
ható szavai igazi ünneppé emel-
ték ezt a napot.

Mindössze nyolc évvel ez-
elõtt neveztek be a megyei baj-
nokságba, akkor az együttes
legtöbb játékosa még tanulta a
kézilabdázást. De akkor is vol-
tak olyan meghatározó játéko-
sok, akik tanították a lányokat,
húzták a csapatot még akkor is,
mikor több volt a kudarc, mint a
sikerélmény. De hamar meg-
mutatkozott az a küzdeni tudás,
ami fokról fokra vitte elõre a lá-
nyokat, és közben nem vesztet-
ték el türelmüket. Kitartásuk
sok kisebb-nagyobb sikert ho-
zott, de az igazit most érték el,
egy osztállyal feljebb léphetnek.
Szabó Ferenc edzõ szerint nem
lesz könnyû helytállni maga-
sabb szinten, de heti három
edzéssel, komoly szakmai mun-
kával igyekeznek bedolgozni
magukat az NB II-be. Hogy me-
lyik csoportba kerülnek, még a
jövõ kérdése, de legnagyobb
eséllyel az északnyugatira tip-
pelhetnek. Itt Vas, Gyõr, Veszp-
rém és Komárom megyei együt-
tesek küzdenek a legjobb helye-
zésekért. 

Az elsõ helyért járó kupa és
érmek átadására ünnepélyes

keretek között került sor az
Ötösfogat étteremben. A díjáta-
dón megjelentek a csapat tagja-
in és vezetõin kívül dr. Horváth
Klára polgármester, Szabó Fe-
renc, a BSE volt elnöke, a csa-
pat egyik támogatója, valamint
Nagy Lajos a BSE jelenlegi el-
nöke. Õ adta át a serleget Hor-
váth Andrea csapatkapitány-
nak, majd a játékosok nyakába
akasztották az aranyérmeket.

KÉZILABDA - a felhõtlen öröm pillanatai
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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

A bajnokcsapat és a törzsszurkolói gárda

Szabó Ferenc edzõ, dr. Horváth Klára polgármester,
Nagy Lajos BSE-elnök és Szabó Ferenc támogató

Horváth Andrea csapatkapitány vette át a serleget


