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A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat 2010. augusztus 7-15.-e
között Nemzetközi Ifjúsági Találkozót
szervezett Bábolnán. Már korábban is
vettek részt bábolnai fiatalok ifjúsági
csere programokban, melyek során le-
hetõségük nyílt megismerkedni más
nemzetek kultúrájával, hagyományai-
val. A korábbi években számos ifjúsági
találkozón vettünk részt Európa külön-
bözõ pontjain, de ezúttal szerettük vol-
na, ha településünk, Bábolna ad ott-
hont egy hasonló rendezvénynek. Janu-
árban kezdtük el szervezni a találkozót,
majd februárban pályázatot nyújtottunk
be a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgá-
lathoz a Fiatalok Lendületben Program
keretében. Elsõ körben sikertelennek
nyilvánították pályázatunkat, de április-
ban újra próbálkoztunk és ezúttal siker-
rel jártunk. A pályázaton elnyert összeg
teljes egészében fedezetet jelentett a ta-
lálkozó színvonalas lebonyolítására.
Négy ország, Bulgária, Ciprus, Olaszor-
szág és Spanyolország fiataljait hívtuk
meg az augusztusi Bábolnai Ifjúsági Ta-
lálkozóra. A program témái a környe-
zettudatos életmód, globális környezeti
problémák mellett a szociális környezet
és az esélyegyenlõség voltak. Ezekhez a
témákhoz kapcsolódóan tettünk látoga-
tást a helyi Szennyvíztisztítóban, a Bõnyi
Szélerõmûparkban, a Tihanyi Limno-
lógiai Intézetben és a Csodák Palotájá-
ban. Természetesen a hét folyamán ha-
zánk nevezetességeit, Budapestet,
Gyõrt, a Balatont, Komáromot és termé-
szetesen Bábolnát is megtekintettük. A
program keretében Tóth Zoltánné ta-
nárnõ vezetésével került sor a Szabad-
idõközponttal szemközti fal festésére. A
találkozó témájához kapcsolódva kör-
nyezetünk megóvásával kapcsolatos té-
májú alkotások születtek. 

Az egyik legérdekesebb program a
szerdai Interkulturális Est volt, ahol az
érdeklõdök a résztvevõ országok kultú-
rájából, táncaiból, valamint ételeibõl
kaphattak ízelítõt. A színvonalas elõadá-
soknak illetve a finom ételeknek kö-
szönhetõen egy hangulatos és különle-
ges estét sikerült varázsolnunk a Sza-
badidõközpontban. Az utolsó napot lo-
vaglással, illetve egy jó hangulatú foci-
meccsel zártuk. Minden résztvevõ él-
ményekben gazdag hetet mondhatott
magáénak. Nagyon elégedetten, pozitív
tapasztalatokkal távoztak Bábolnáról.
Nagyon sok új barátság született, és a le-
hetséges folytatásról is megállapodtunk.
Szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, aki bármivel hozzájárult a találko-
zó sikeréhez.

Támogatóink  voltak: Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálat – Fiatalok Len-
dületben Program, dr. Horváth Klára
polgármesterasszony, Bábolna Város
Önkormányzata, Popovics György a Me-

gyei Közgyûlés elnöke, Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat, IKR Zrt.,
Bábolna Ménesbirtok Kft.,  ELT Hunga-
ry Kft., Ötösfogat étterem, Tavasziné
Horváth Ilona, Szilágyi Ágnes, Ágoston
László, Grónyi Mária, Pábli Zsolt, Tóth
Zoltánné, Cseperedõk Néptánc Egyesü-
let, Bors Erika, Török Sándor, Szakács
Kornél, BTV Kht.

Szeretnék köszönetet mondani a
magyar csoport, illetve a GYÖK tagjai-
nak: Liszkai Nórának, Kollár Annának,
Popovics Lindának, Lengyel Bencének,

Mednyánszky Richárdnak, Vámos Gá-
bornak, valamint szüleimnek a találko-
zó sikeres lebonyolítása érdekében vég-
zett tevékenységükért.

Reméljük, hogy a jövõben is rend-
szeres résztvevõi lehetnek a bábolnai fi-
atalok a nemzetközi ifjúsági cseréknek!

Lengyel  Dániel
Gyök polgármester

Nemzetközi Ifjúsági Találkozó Bábolnán



Ritka esemény egy általános iskola
életében, amikor a tantermeiben több
felnõtt tartózkodik, mint ahány gyerek.
Ilyen furcsaság rendszerint csak akkor
történik, ha iskolaavató ünnepségre va-
gyunk hivatalosak. Ezt történt Bábolnán
is szeptember 3-án. 

Hosszú fejezet, egy évig tartó munka
végére tett pontot az önkormányzat
szeptember elsõ péntekén. Az ünnep-
ségre a megyei önkormányzat elnökén
kívül hivatalosak voltak a tervezésben és
kivitelezésben részt vevõ cégek képvise-
lõi, valamint mindazok, akik közremû-
ködtek abban, hogy elkészüljön a régi-
új épület. Természetesen, meghívást
kaptak az épületet majdan használók: a
pedagógusok és persze, a gyerekek is.

Dr. Horváth Klára köszöntõ beszédé-
ben röviden vázolta a „A régión belüli
társadalmi kohézió, az egyenlõ esélyek

és a korszerû feltételek megteremtése a
bábolnai Általános Iskolában” elnevezé-
sû projekt részleteit. Elhangzott: a csak-
nem 240 millió forint összköltségû be-
ruházást az állam és az Európai Unió
megközelítõleg 215 millió forinttal tá-
mogatta. A projekt során megújult a ko-
rábban statikai okok miatt bezárt régi
iskolaépület és négy tanteremmel ki is
bõvült. Ezzel egy idõben az új iskolában
egy multifunkcionális mûvészetoktatási
tantermet alakítottak ki, s mindezek
mellett mindkét épületrészben a moz-
gáskorlátozottak közlekedését is megol-
dották. 

A nagyléptékû beruházás fõ okairól
is szólt köszöntõjében a polgármester.
Elmondta, hogy az invesztícióval a város
megtartó erejét szeretnék növelni, hi-
szen a jobb, korszerûbb iskola garanci-
át jelent a magasabb színvonalú okta- tásra, ez pedig a késõbbiekben annak a

biztosítéka, hogy a bábolnaiak képzett-
ségük birtokában, helyben találják meg
számításukat.

Popovics György, a megyei közgyûlés
bábolnai gyökerû elnöke is nagyra érté-
kelte felszólalásában a város erõfeszíté-
seit, amellyel élhetõbbé kívánják tenni a
települést. Erre a tevékenységre, vala-
mint az iskolában folyó munkára kérte
Isten áldását Varga Imre katolikus plé-
bános és Molnár-Varga Péter református
lelkész is. 

A protokolláris program további ré-
szében, a nemzetiszín szalag átvágása
után egy-egy emléklappal köszönte meg
az önkormányzat nevében a tervezés-
ben, kivitelezésben részt vevõk munká-
ját a polgármester. A jutalmak átvétele
után a szintén a régi/új iskolaépületbe

„költözött” Cseperedõk Néptánccsoport
adott ízelítõt tudásából. Mûsorukat kö-
vetõen a meghívottak sétát tehettek az
újonnan átadott épületben, ahol az ün-
neplõbe öltözött gyerekek álltak díszsor-
falat.

A felnõttek valamennyien elismerõ-
en szóltak az 1870-bem épült iskola-
épület átalakulásáról, de nem hagyták
szó nélkül azt sem, hogy oktatási intéz-
mény udvara is mennyivel szebbé, ba-
rátságosabbá vált.

Ezen a hétvégén azonban nemcsak a
meghívóval rendelkezõk nézhették meg
az újonnan elkészült iskolaépületet, ha-
nem azok a bábolnaiak is, akik kíván-
csiak voltak az egy évig tartó munka
végeredményére, gyermekeik, unokáik
„második otthonára”.
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FELNÕTTEK AZ ISKOLÁBAN
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Rendhagyó módon nem a
történelem és a hagyomány, ha-
nem a mindezeket  magába ol-
vasztó család adta az idei Csipke
ünnep mottóját idén augusztus
utolsó hétvégéjén. Köszöntõ be-
szédében a házigazda, Mátray
Magdolna a családot mint az
összetartozás, a hagyomány és
az idõ folytonosságának jelképét
állította párhuzamba a kézi-
munkák királynõjeként emlege-
tett csipkével.

Természetesen a mottónak
apropót adott az is, hogy a ren-
dezvény életre hívása szintén
egy házaspár – az idén 40. há-
zassági évfordulóját ünneplõ
Mátray Magdolna és dr. Mátray
Árpád – nevéhez kötõdik, de
ugyanígy a mûsorban nagy si-
kerrel fellépõ Cseperedõk
Néptáncegyüttest is férj és fele-
ség vezeti, csakúgy, mint a kö-
zönséget tárogatóval, népdalok-
kal és kultúrtörténeti elõadással
szórakoztató Szabóné dr Juhász
Katalin és Szabó Zoltán is egy
párt alkot az életben.

Hasonlóan bensõséges han-
got ütött meg dr. Horváth Klá-
ra polgármester is köszöntõjé-
ben, amikor egy Coelho idézetet
citált a hallgatóságnak. Ebben a
hit, a remény és a szeretet fon-
tosságáról beszélt, hiszen hit
nélkül nem lehet jól végezni
munkánkat. Ugyanígy a tevé-
keny embert a remény fûti,
hogy keze által környezete javát
is szolgálja. S mindez szeretet
nélkül elképzelhetetlen, értel-
mezhetetlen.

Ez az eszmeiség köszönt visz-
sza a rendezvényre oktatóként
és viselet-készítõként meghívott
Fehér Jánosné és Lovászné Ju-
hász Rita munkáin is. Mindket-
ten a palóc mintavilágból merí-
tenek ihletet, a hagyományt így
örökítik tovább generációról ge-
nerációra. Mégis, bár lényegé-
ben ugyanazon mintakincsbõl
szemezgetnek – ahogy a rögtön-
zött divatbemutatóból is kide-
rült – a kész ruházat ezernyi el-
térést mutat. Egy valamiben
azonosak csak: különlegesek és
magyar gyökerûek. 

A két napos rendezvény ezt
követõen a szokásos módon
folytatódott. Az ország szinte
valamennyi részérõl idelátogató
oktatók és tanítványok egymás-
tól lesték el a csipkekészítés kü-
lönféle technikáit, hogy otthon
már az adott tájegység mintavi-
lágába ültetve alkossanak vala-
mi egyedit, különlegeset és sze-
rethetõt.

Csipke és család

Mátray Magdolna és dr. Mátray Árpád 40 év után újra
örök hûséget esküdtek egymásnak

Dr. Lackner Pál evangélikus püspök is áldását adta 
a Mátray házaspár fogadalomtétetlére
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Évtizedes hagyományokra te-
kint vissza Bábolnán augusztus
20-a megünneplése. A ménes, a
lovas hagyományok, a kirakodóvá-
sár mind tömegeket vonzott ide.
Kenyérszenteléssel, lovasverseny-
nyel, lovas parádéval ünnepeltük
augusztus 20-át, mely hosszú ide-
ig alkotmányunk ünnepe volt, de
mindig ünnepeltük az új kenyér
felszentelését, valamint Szent Ist-
ván királyunkat.

A Bábolna Nemzeti Ménesbir-
tok Kft. szervezésében folyt három
napos fogathajtó verseny pénte-
ken, szombaton és vasárnap.
Több kategóriában versengtek a
résztvevõk: „A” kategóriás egyes-,
kettes-, négyesfogathajtó, vala-
mint „B” kategóriás Bajnoki For-
duló zajlott a füves és homokos
lovaspályákon. 

Szent István napján a díjhajtás-
sal kezdõdött versenysorozaton
közel harminc hajtó mérte össze
tudását az egyes-, kettes- és
négyesfogatok kategóriájában.
Szombaton maratonhajtással foly-
tatódott, majd vasárnap akadály-
hajtással zárult a Bábolna Derby.
A világbajnok Nyúl Zoltán mellett
az egyes és kettes fogathajtás szí-
ne-java versenyzett Bábolnán,
négyesfogatból viszont csupán egy
induló akadt. 

Ez évben a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok is nevezett kettes-
fogatot a versenyre, hajtója Somo-
gyi József volt, aki „régi motoros”
a szakmában. A fogat két lováról
elmondta, még nincsenek össze-
szokva, sok gyakorlás és kitartás
kell egy versenyképes fogat ered-
ményes szerepléséhez.

Az augusztus 20-i ünnepi prog-
ram fénypontja az új kenyér fel-
szentelése, megszegése és szétosz-
tása volt. A Cseperedõk néptánc-
csoport mûsora után Müller Béla
igazgató úr köszöntötte az egybe-
gyûlteket, majd Czunyiné dr. Ber-
talan Judit országgyûlési képviselõ
mondott ünnepi beszédet. Mol-
nár-Varga Péter református lel-
kész és Gyökér Gyula katolikus
plébános áldották meg az új ke-
nyeret, végül pedig közösen szét-
osztották az ünnepség résztvevõi
között.

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
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2010. július 19.
A július 19-én összehívott RENDKÍVÜLI  TESTÜLETI

ÜLÉS elsõ  napirendi  pontjában Farkaskút-, és
Csemerháza-puszta ivóvízellátásáról, pontosabban an-
nak problémájáról esett szó. Az eddig szolgáltató
Farkaskút-Szárnyas-, illetve a Kisbábolna Kft. ugyanis
felmondta az ott lakók ivóvízellátását. A bábolnai ön-
kormányzat mind a két céggel tárgyalt az üggyel kap-
csolatban, és a dolgok jelenlegi állása szerint mind a
két vállalkozás hajlandóságot mutat arra, hogy áten-
gedje az ivóvíz-kutak tulajdonjogát a bábolnai önkor-
mányzatnak, aki ezentúl maga szeretné jó minõségû
ivóvízzel ellátni Farkaskút és Csemerháza lakóit.

A második  napirendi  pontban a Bábolnai Általános
Iskola új épületében a már elmúlt esztendõkben is ta-
pasztalt fûtésrendszer hibáival kapcsolatban a képvise-
lõk arra az elhatározásra jutottak, hogy az éveken át
tartó – a hibák végleges megoldását nem nyújtó – ja-
vítások helyett most, a már elkerülhetetlen új fûtés-
rendszer kiépítését szorgalmazza. 

A harmadik  napirendi  pontban a Bábolnáért Köz-
hasznú Közalapítvány választott új felügyelõbizottsági
tagot, mivel a tisztséget eddig betöltõ Baranyai Magdol-
na lemondott tisztségérõl. Helyére Liszkainé Gecse
Hildát választotta meg a képviselõ-testület.

A negyedik  napirendi  pontban a négy utcát –
Csekonics, Nagyváthy, Kozma és Újhelyi – érintõ csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer kiépítésekor, felújításakor fel-
merülõ problémákkal kapcsolatban döntött a képvise-
lõ-testület. Az említett helyeken a Vértes- Út Kft. ez év
júniusában kezdte meg a munkálatokat mintegy 45
millió 608 ezer forint értékben. A kivitelezõ arra kapott
engedélyt, hogy a magáningatlanok elõtt az eredetileg
engedélyezett építési dokumentációknak megfelelõen
egy 4 méter széles kocsibejáró, valamint egy kisebb,
gyalogbejárathoz vezetõ részen burkolattal fedje le a
csapadékvíz-elvezetõ árkokat. Az említett négy utcából
azonban számos lakó jelezte, hogy a késõbb - az ingat-
lanok építési engedélyében eredetileg nem szereplõ -
létesített plusz bejárók felett a kivitelezõ nem fedi le az
árkokat. Bábolna képviselõi úgy határoztak, hogy a ko-
rábbi munkálatokra szánt összeget további 1 millió
790.606 forinttal toldja meg, így a lakossági bejelenté-
sek helyén - az eredeti tervekben nem szereplõ – ké-
sõbb épült bejárók felett is lefedésre kerülnek a csapa-
dékvíz-elevezetõ árkok.

Az ötödik  napirendi  pontban az erdõgyérítésre ér-
kezett árajánlatokat vitatták meg a város képviselõi. A
szóban forgó erdõszakaszon - amely a Mezõ Imre ut-
cától az új temetõig húzódik – a gyõr-ménfõcsanaki
Dunapart Bt. fogja elvégezni a fakitermelést és az azzal
járó egyéb munkálatokat.

A hatodik  napirendi  pontban a régi temetõ halot-
tasházának felújításakor felmerült problémák okozta
plusz költségekrõl döntött a testület. A régi temetõ ra-
vatalozójának korábban elkezdett felújítási munkála-
tainak során ugyanis az épület állapota miatt az egész
falfelület majdnem 80 százalékáról leomlott a vakolat,
így az épület egészét újra kellett vakolni. 

A hetedik  napirendi  pontban arról tájékoztatta a
képviselõ-testület a lakosságot, hogy a Kisalföld Volán
Zrt. által mûködtetett, Bábolnáról eddig 18 óra 50
perckor, Gyõrbe induló járata 5 perccel késõbb, míg a
16 óra 40 perckor induló járat 5 perccel korábban fog
a jövõben indulni.

Az egyebek  napirendi  pontban elsõként a helyi ön-
kormányzati választásokhoz kapcsolódóan, a választá-
si bizottság tagjainak megválasztására került sor Nyer-
ges Béláné, Morovicz Józsefné és Szilágyi Ágnes tagok,
valamint Pauerné Erdélyi Erika póttag személyében.
Az egyebek napirendi pontban másodikként egyhangú-
lag módosították az egybegyûltek a bábolnai Polgár-
mesteri Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát.
Szintén az egyebek napirendi pontban került kihirde-
tésre a Bábolnai Általános Iskola épület-felújításával
kapcsolatban kiírt közbeszerzési pályázatok eredmé-
nye is. Az eszközbeszerzésre kiírt pályázatra egy cég, az
Irodakulcs Kft. adott be árajánlatot bruttó 19 millió
608 201 forint értékben, amely árajánlatot a képvise-
lõk elfogadták. Az egyebek napirendi pontban negye-
dikként a Tessedik utca útsüllyedésével kapcsolatban
elvégzendõ munkákra beérkezett árajánlatok közül a
legolcsóbbra adta le voksát a testület, amely nettó 165
ezer forint kiadást jelent. Ezek után dr. Horváth Klára
polgármester a Komáromi Rendõrkapitányságról érke-
zett, Bábolna közbiztonságával kapcsolatos jelentést
ismertette a képviselõkkel. A jelentés Bábolnát krimi-
nalitás szempontjából nem sorolja a veszélyeztetett te-
rületek közé, a rendõrség pedig hetente egyszer fog a
jövõben komolyabb ellenõrzéseket tartani a települé-
sen az állandó rendõri jelenlét mellett. Az egyebek na-
pirendi pontban utolsóként a Jókai és Erzsébet utcá-
ban útfelújítást végzõ Colas-Út Zrt. megkeresésével

foglalkozott a testület. Az említett kivitelezõ azzal a ké-
réssel fordult az önkormányzathoz, hogy a munkála-
tok befejezésére kiírt határidõ augusztus 30-ára törté-
nõ módosítását hagyja jóvá, mivel a nyár eleji esõzé-
sek, majd a talajvíz mértéke hosszú idõre lehetetlenné
tette a munkálatok végzését. A képviselõ-testület elfo-
gadta a módosított határidõre vonatkozó kérelmet az-
zal a feltétellel, hogy amennyiben a kivitelezõ a módo-
sított határidõ leteltével sem fejezi be a munkálatokat
a szóban forgó területen, akkor Bábolna Városa élni
kíván az ilyenkor szokásos kötbér megfizettetésével.

Ezután a képviselõ-testület zárt  ülés formájában
folytatta munkáját, ahol fürdõfejlesztésre vonatkozó
kérelemmel foglalkozott. Korábban a Bábolna Éden-
park elnevezésû projekt megvalósítására adott enge-
délyt a város önkormányzata, amely döntés értelmé-
ben egy befektetõ-társaság 2010. május 1-jéig kizáró-
lagos jogot kapott arra, hogy beruházókat keressen a
bábolnai termálfürdõ megépítésére. A határidõ lejártá-
val a befektetõcsoport azzal a kérelemmel fordult a bá-
bolnai önkormányzathoz, hogy korábbi jogosultságát
hosszabbítsa meg 2010. szeptember 1-jéig. A képvise-
lõk elfogadták a befektetõcsoport kérelmét.

Nagy  Attila  István

2010. augusztus 16.
Elsõ  napirendi  pont keretében a képviselõ-testület

arról döntött, hogy mint korábban valamennyi évben
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj
pályázathoz. 

Második napirendi  pont keretében bábolnai címer
és névhasználati kérelemrõl döntött a képviselõ-testü-
let, harmadik  napirendi  pontban pedig a Magyar Vö-
röskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezettõl
érkezett tájékoztatást hallgatta meg. Negyedik  napiren-
di  pont keretében a Bábolna Bió Kft. patkánymentesí-
tésre beérkezett ajánlatát fogadta el a képviselõ-testü-
let, ötödik  napirendi  pnot keretében ingyenes közterü-
let használatot engedélyezett egy veterán autós túra-
verseny és egy ingyenes hallásszûrõ vizsgálat lebonyo-
lításához. Hatodik  napirendi  pontként a BIL-PARK Kft.
tájékoztatóját ismerte meg a képviselõ-testület a
szolárpark létesítésérõl. Hetedik napirendi pontban
pályázati kiírás került elfogadásra szabadidõ parki fej-
lesztésre. Nyolcadik  napirendi  pont keretében az ESCA
Kft. rendezési terv módosítási kérelmérõl döntött a
képviselõ-testület, kilencedik napirendi pont kereté-
ben a Wifi Hotspot internet szolgáltatás megvalósításá-
ról tárgyalt. Egyebek  napirendi  pont keretében hitelke-
ret megnyitásáról és a Bábolna fõbb beruházásairól
szóló tájékoztatót hallgatták meg a képviselõk.

2010. augusztus 26.
Elsõ  napirendi  pont keretében az Általános Iskola

Pedagógiai Programját fogadta el a képviselõ-testület
egyhangúlag. Egyebek  napirendi  pont  keretében elõ-
ször egy bábolnai lakos kérésével foglalkoztak, akinek
a heves esõzések alkalmából kidõlt a ház fala, és eh-
hez kért anyagi támogatást. Az egyebek  második  napi-
rendi  pont keretében tájékoztató hangzott el a helyi
önkormányzati képviselõ és polgármester választásról,
harmadik napirendi pontként a „Bábolna újjászületé-
se” címû könyv 200 példányban történõ utánnyomá-
sát támogatta a képviselõ-testület. A napirendi pont zá-
rásaként járdákkal, utakkal kapcsolatos képviselõi
észrevétel hangzott el. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet tanulmányi segélyre
közép, valamint felsõfokú intéz-
ményben tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– Az általános iskolát Bábolnán fe-

jezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén legalább

4,00 tanulmányi átlag.
– Nappali rendszerû fõiskolai/egye-

temi képzésben résztvevõ, elsõ
diplomájukat szerzõ hallgatók
esetén legalább 3,7 tanulmányi át-
lag.

A pályázat szükséges mellékletei:
• Iskolalátogatási igazolás
• Bizonyítvány/leckekönyv másolata
• Valamennyi egy háztartásban élõ

személy hivatalos jövedelemigazo-
lása

A fenti feltételek együttes teljesülé-
se esetén van mód a támogatás meg-
ítélésére.

A pályázati lapok igényelhetõk
2010. szeptember 7-tõl a Polgármes-
teri Hivatalban.

A pályázatok leadási határideje:

2010. szeptember 30.
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Elkezdték próbaüzemüket azok a szél-
turbinák, amelyek a város határában ta-
lálható szélerõmûpark részét képezik. A
beruházás utolsó stádiumához közeledik,
s mire lapunk olvasóink kezébe kerül,
már „élesben” folyik a termelés.

A kivitelezõ Pannon Szélerõmû Kft.
igazgatóját arra kértük, adjon helyzetje-
lentést a szélerõmûpark készültségérõl.
Dr. Hoffmann László elmondása szerint
minden építési, szerelési munkával idõre
elkészültek, nyár végére beindulhat a pró-
baüzem. Ezt követõen pedig szeptember-
tõl már a kereskedelmi forgalom számára
állítanak elõ úgynevezett „zöldáramot” a
forgó óriások.

Kevesen tudják ugyanis, hogy az autó-
útról látható jókora szélkerekek valójában
milyen hatalmasak is. Egy-egy torony ma-
gassága 105, a lapátok hosszúsága pedig
45 méter. A forgó rotor átmérõje focipá-
lyányi, vagyis 90 méter. A magasban elhe-
lyezett gépház súlya is tekintélyes, 80 ton-
na. Ezért az ehhez hasonló beruházások-
nál kivétel nélkül külföldi daruzós cégek
végzik a gigantikus méretû elemek ma-
gasba emelését, ugyanis ilyen teljesítmé-
nyû emelõszerkezet nincsen ma Magyar-
országon.

A felépült szélerõmûparkot látva talán
a környezetvédõk is megnyugodhatnak. A
napelemek mellett a szélerõmûvek által
termelt energia ugyanis dr. Hoffmann
László szerint az egyik legolcsóbb és legin-
kább környezetkímélõ módon elõállítható
erõforrás. Lényegében csak a projekt be-
indításához kell anyagi befektetés, a többi
már szó szerint a „levegõbõl jön”. Éppen
ezért az unió hosszú távú célkitûzései kö-
zé emelte, hogy 2050-re a tagországok
energia igényük 95 százalékát megújuló
energiaforrásokból fedezzék.

Ezért és környezetbarát mûködésük
miatt egyre több európai országban tûn-
nek fel a forgó szélkerekek. A szélerõmû-
vek ugyanis nem környezetszennyezõk,
maximum igen kevéske árnyékhatást tu-
dunk a rovásukra írni. Ugyanígy egészség-
károsító hatásuk sincsen, ezt hosszadal-
mas vizsgálatok támasztják alá. 

További érvként szolgál az a tény is,
hogy a beruházások megtérülte után gya-
korlatilag nincs szükség további befekte-
tésre az energia elõállításához, így a meg-
termelt villanyáram olcsóbb lehet a ha-
gyományos szén- vagy gázerõmûvekben
elõállítottnál.

Eszközbeszerzés
a  Bábolnai  Általános  Iskolában

Bábolna Város Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új  Magyar-
ország  Fejlesztési  Terv  Közép-DDunántúli  Regionális  Operatív  Program keretén belül
KDOP-22007.-55.1.1/2F kódszámú, „Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” támo-
gatás elnyerésére „A  régión  belüli  társadalmi  kohézió,  az  egyenlõ  esélyek  és  a
korszerû  feltételek  megteremtése  a  Bábolnai  Általános  Iskolában” címmel.

A projekt részeként, külön közbeszerzési eljárás keretében került sor a pályázat-
ban betervezett iskolai bútorok és taneszközök beszerzésére. 

A taneszközök között megtalálhatóak a minõségi oktatáshoz szükséges eszközök
és segédanyagok. Segítségükkel az iskola biztosítani tudja a tanulók számára szük-
séges tudásanyag hatékonyabb elsajátítását, a tanulás utáni érdeklõdés fenntartását.
Ez a tudás hasznos alapul szolgálhat majd a késõbbi tanulmányok elsajátításában.
A korszerû eszközök segítségével a tanárok munkavégzése is hatékonyabbá válik,
ezáltal iskolánk magasabb színvonalú oktatást biztosít a jövõ nemzedéke számára.

A taneszközök mellett iskolai bútorok is beszerzésre kerülnek. A pályázatból
újonnan kialakított tantermekbe természetesen új iskolabútorok (padok, székek,
tanári asztalok) kerülnek elhelyezésre a már megszokott kifogástalan minõségben.

A beltéri bútorok mellett kültéri eszközök is telepítésre kerülnek, amelyek a gye-
rekek számára az iskolai szünetekben nyújtanak kikapcsolódást. Hinták, játszóház,
mászókák fogják színesíteni iskolánk udvarát. A tanulók biztonságos közlekedése
érdekében kialakításra kerül egy KRESZ oktató pálya, melyhez a szükséges forgalmi
táblákra szintén e pályázat biztosít anyagi forrást. Segítségével a tanulók elsajátíthat-
ják a helyes és biztonságos közlekedés szabályait, felelõsséget vállalva ez által saját
maguk és a közlekedés többi résztvevõje iránt.

A pályázat tekintetében az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési hirdet-
mény 2010. június 23-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítõben. Az eljárással kap-
csolatos eredményhirdetés 2010. július 20-án zajlott le. A  legelõnyösebb  ajánlatot  a
tatabányai  Irodatechnika  Kulcs  Kft.  nyújtotta  be.  A  közel  20  millió  forint  összértékû
eszközökre  az  Adás-VVételi  szerzõdés  2010.  augusztus  9-één  megkötésre  került,  a
szállítási  határidõ  2010.  augusztus  31.

Szeptember 1-jén a diákok egy a mai kor technikai és minõségi elvárásainak tel-
jes mértékben megfelelõ iskolaépületben, korszerû taneszközök segítségével és ki-
fogástalan állapotú tantermekben kezdhetik meg az idei tanévet. 

Tisztelt Választópolgárok!
Sólyom László köztársasági elnök a helyi önkormányzati képvise-
lõk és a polgármesterek általános választásának idõpontját 2010.
október 3-ra, vasárnapra tûzte ki. A választások szakmai, szerve-
zési feladatai már megkezdõdtek. Az alábbiakban nyújtok tájékoz-
tatást a választásokkal kapcsolatos fõbb tudnivalókról, változások-
ról:
Kampánycsend csak a választás napján lesz 0-19 óráig, a választási
kampány 2010. október 3-án 00.00 –ig tart. A kihelyezett választá-
si plakátokat az aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték
2010. november 2-ig köteles eltávolítani.
Felhívjuk a választási kampány keretében a településen plakátokat
elhelyezõk figyelmét, hogy Bábolna Város területén a 16/2008.
(IX. 25.) Önkormányzati rendelet szerint:

Falragasz, plakát, hirdetés elhelyezésére kijelölt helyek:
- a Jókai Mór utcában elhelyezett hirdetõtábla

- az Egészségügyi Központ elõtt elhelyezett hirdetõtábla
- Buszpályaudvaron elhelyezett hirdetõtábla
- COOP ABC falán elhelyezett hirdetõtábla

A bábolnai képviselõ-testület tagjainak száma a jelenlegi 11 fõrõl 6
fõre csökken. 
Az igazolással szavazni szándékozók személyesen vagy meghatal-
mazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig kérhetik az igazolás ki-
adását. Amennyiben valaki ajánlott levélben kéri igazolás kiadását,
annak legkésõbb 2010. szeptember 28-ig kell megérkeznie a Helyi
Választási Irodához. 

Választási Bizottságok megbízott tagjait legkésõbb
2010. szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelenteni.

A szavazás helye: 
Bábolnai Általános Iskola, Bábolna, Toldi M. u. 24.

A szavazás 2010. október 3-án 6 órától – 19 óráig tart. 
Szavazatszámláló bizottságok tagjai:
001. szavazókör: Tagok: Szijártóné Bojtor Katalin, elnök;
Mészárosné Domján Hajnalka elnök helyettes; Dezsényi Gáborné.
Póttagok: Tánczos Istvánné, Tüû Péterné.
002. szavazókör: Tagok: Kuti Sándorné elnök; Szirákné Szalóki
Gyöngyi elnök helyettes; Szabó Tamásné. Póttagok: Balázs Robin
Istvánné, Szilágyi Erika.
003. szavazókör: Tagok: Tóth-Petrovszky Éva elnök; Berkesné
Szûcs Ágnes elnök helyettes; Fábiánné Tóth Hedvig. Póttagok:
Grónyi Erika, Kapuiné Tóth Gabriella, Somogyiné Szabados Ma-
rianna, Bata Máté.
004. szavazókör: Tagok: Tóthné Kömûves Katalin elnök; Németh
Katalin elnök helyettes; Buza Andrea. Póttagok: Horváth
Lászlóné, Jámbor Margit.
1. A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Tagok: Nyerges Béláné (elnök), Morovicz Józsefné, Szilágyi Ág-
nes. Póttag:    Pauerné Erdélyi Erika.
2. Helyi Választási Iroda vezetõje Kocsis Gábor jegyzõ. A Helyi
Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda címe: 2943 Bábol-
na, Jókai M. u. 12.

Kocsis Gábor jegyzõ
Helyi Választási Iroda vezetõje

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  VVÁÁLLAASSZZTTÁÁSS  22001100

Légbõl
kapott
energia
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Lezárult a pályázatok leadási határideje és szeptember
31-én 13 órakor a Bábolnai Polgármesteri Hivatalban ki-
nyitották azt az egy borítékot, mely településünk szabad-
idõparki fejlesztésére vonatkozó pályázatot tartalmazta.
Dr. Horváth Klára polgármester tájékoztatása szerint au-
gusztus 16-án fogadta el Bábolna Város Képviselõ-testüle-
te a pályázat kiírására vonatkozó feltételeket, melyre
mindössze egy jelentkezõ akadt, a gyõri Éden Invest Kft.
Városunk szabályozási tervében szereplõ elképzeléseknek
eleget tudott tenni a pályázó – szálloda, fürdõ beruházás,
szabadidõpark, kalandpark -, de pályázata tartalmaz még

egy lényeges elemet: nem szeretnének az önkormányzati
választási harc részévé válni, ezért azt kérték, hogy a most
leköszönõ képviselõ-testület ne hozzon döntést ügyében,
Bábolna Városa várja meg az új testület felállását. 

A pályázattal kapcsolatban érdekesség, hogy a közel-
múltban még több vállalkozás is érdeklõdést mutatott a
szabadidõparki fejlesztés iránt, de a fokozott és eltúlzott
média érdeklõdés és a médiákban lecsapódó negatív vissz-
hang, sok esetben az elferdített tájékoztatás többeket is el-
riasztott Bábolnától. 

Bábolnai  termálfürdõ  –  mindössze  egy  pályázó  maradt  állva

Véget ért a nyári szünidõ a Bá-
bolnai Általános Iskola tanulói
számára. 

A júniusban ballagó 51 diá-
kunk helyére 24 elsõs kisdiák ér-
kezett.

A 2010/2011-es tanévet 14 ta-
nulócsoportban - 6 alsós és 8 fel-
sõs osztállyal - 273 tanulóval
kezdtük meg. 

Új kollégát köszönthettünk
tantestületünkben Szarkáné
Ágoston Orsolya tanítónõ szemé-
lyében, aki a másodikos iskolaott-
honos osztályban tanít.

A nyár elején a családsegítõvel
közösen nyári tábort szerveztünk
alsós tanulóink számára.

Két kollégánk - Veresné
Szkocsek Mária és Veres Zoltán -
nyári tábort szerveztek Balaton-
füredre, mely folytatása volt a
TÁMOP pályázat keretében
megvalósuló 3 hetes projektnek.
„Az élet az ókorban” programso-
rozat részeként élményekben
gazdag egy hetet tölthetett 38 ta-
nulónk a Balaton partján.

A TÁMOP pályázat szakmai
és pénzügyi elszámolása 2010. au-
gusztus 31-ig megtörtént. A pro-

jekt megvalósulása során az el-
múlt tanévben kiválóan helyt állt
nevelõtestületünk. A projekt
programjai, anyagi lehetõségei iz-
galmas és újszerû elõadásokat, ki-
rándulásokat, eseményeket tettek
lehetõvé, mellyel gyermekeink
maradandó élményhez jutottak.
A munka folytatódik, hiszen a
fenntarthatósági idõszakban - a
következõ 5 évben - is vállalni kell
a feladatokat, a kompetencia ala-
pú oktatás különbözõ mûveltség-
területeken történõ alkalmazását.

A nyár folyamán sor került a
fûtés korszerûsítésére, festési és
karbantartási munkálatokra.

A megújult régi épületben ta-
nulóink birtokba vehetik a szépen
felújított tankonyhát és mûhelyt,
a médiaoktatásra kialakított tan-
termet. Itt kapnak helyet a nyelvi
laborok, melynek fejlesztése még
várat magára.

A 18 milliós eszközkészlet -
taneszközök, iskolai bútorok, kül-
téri játékok - az oktatás színvona-
lát fogja növelni esztétikus, kultu-
rált környezetben.

A 2010/2011-es tanévben is új
feladatok, elképzelések és azok

megvalósításai várnak ránk. Új
szolgáltatásokkal, programokkal
tanulóink magasabb szintû tudá-
sát szeretnénk elérni, iskolánkat
a szülõk és a gyerekek számára
vonzóbbá tenni.

Ebben a tanévben egy elsõ osz-
tályt indítottunk iskolaotthonos
formában. A kisdiákokat
Czinderné Francsics Judit és
Szántó Zoltánné tanítók vezetik
be az írás, az olvasás és a számo-
lás rejtelmeibe.

A felsõ tagozatba lépõ 5.a osz-
tálynak Veresné Szkocsek Mária,
az 5.b osztálynak Hegyi Dóra ta-
nárnõ az osztályfõnöke. A többi
osztály vezetésében nincs válto-
zás.

Ebben a tanévben egy napkö-
zis csoport mûködik. Tóth-
Petrovszky Éva napközis nevelõ
biztosítja a következõ tanítási
napra gyerekeink felkészülését,
és szabadidejük hasznos eltölté-
sét.

Várjuk tanulóinkat szakköri
foglalkozásainkra. A tavalyi tan-
évtõl a 3. 4. osztályosok számára,
az idei tanévtõl az 5-6. osztályo-

soknak is szervezünk szakkört
matematikából és magyarból.

További szakköreink: rajzszak-
kör, sakk, természetbarát, ének-
kar, tömegsport, futball.

Úszásoktatást szervezünk ta-
nulóinknak a gyõri uszodában
õsszel és tavasszal, 10-10 alka-
lommal. Az igények felmérése
után szeptember 24-én kezdõdik
az oktatás. 

Elsõseink számára lovaglás
megszervezésével igyekszünk ki-
egészíteni az iskolaotthon sza-
badidõs programját.  

Célunk, hogy tanulóink egész-
ségesen fejlõdjenek, a lehetõ leg-
jobban teljesítsék az adott évfo-
lyam által támasztott követelmé-
nyeket. Csak akkor érhetünk el
eredményeket, ha szülõk, gyere-
kek és pedagógusok egymásról
jóindulatot feltételezve munkál-
kodunk együtt a közös cél érde-
kében. Ehhez kívánok mindnyá-
junknak jó egészséget, sikeres
tanévet, kitartást és jó kedvet az
új tanévhez.

Bábolna, 2010. szeptember 1.
Peresztegi Gáborné

igazgató

Megkezdõdött az új tanév az általános iskolában
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Feltört aszfaltú utcák, építési törmelék, ideigle-
nes közlekedési nehézségek jelezték városszerte a
közelmúltig, hogy javában folytak az önkormányzat
beruházásai, amelyek szebbé, kényelmesebbé, él-
hetõbbé teszik Bábolnát. Dr. Horváth Klára polgár-
mester a lapunk megjelenésének idejére már befe-
jezõdött munkákról nyilatkozott.

–  Több projekt végére sikerült a nyárutón pon-
tot tenni, vagy legalább is, hamarosan befejezettnek
nyilváníthatjuk azokat. Ezek közül elsõnek a polgár-
mesteri hivatal és az okmányiroda akadálymentesí-
tését említeném. A 9 millió 700 ezer forint összkölt-
ségû beruházást a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség 8 millió 7 ezer forinttal támogat-
ta pályázati alapjából. Ebbõl az összegbõl a mozgás-
korlátozottak emeletre jutását megkönnyítõ lift és
egy ugyancsak kerekesszékkel megközelíthetõ mos-
dó épült ki. Változás még, hogy ezentúl az ügyfélfo-
gadói irodát nem az emeleten, hanem a földszinten
kell keresni, ezzel is megkönnyíteni igyekszünk a
szolgáltatásaink igénybe vételét – kezdte beszámo-
lóját a polgármester.

A továbbiakban az utcákat és köztereket érintõ
beruházásokat vázolta beszámolójában a városveze-
tõ. Mint mondta, a közelmúltban zárult az Erzsébet
és Jókai utcában az ivóvízvezeték cseréje. Az 560
méteres szakaszt érintõ munkálatokra a korábbi
csõtörések miatt került sor. Most, ahogy mondani
szokás „egy füst alatt” a csapadékvíz-elvezetés
gondja is megoldódott és az útfelbontás végeztével
új aszfaltréteg került az úttestre. A 113 milliós költ-

ségvetésû projekt részeként járdát és zöldfelületet
alakított ki itt az önkormányzat, az óvodánál pedig
egy gyalogos átkelõhellyel, egy sárga villogó lámpá-
val és egy bicikli tárolóval gazdagodott a település.

Dr. Horváth Klára reagált arra a felvetésre is,
hogy miért tartott ilyen sokáig egy-egy beruházás. –
A vízvezeték cseréjét és az útfelújítást az ésszerûség
jegyében igyekeztünk összehangolni. Elsõ körben
az útkarbantartási projekttõl független vízcsõcserét

oldottuk meg, amely önkormányzatunk és az ÉDV
Rt. együttmûködésében valósult meg mintegy 7
millió forint értékben. Az idõjárás azonban megne-
hezítette az egyes fázisok idõre történõ befejezését,
de még így is tartani tudtuk a végsõ határidõt, vagyis
az augusztus 31-i befejezést.

Az utóbbi évek rendkívüli zivatarai hozták fel-
színre Bábolna csapadékvíz elvezetési rendszerének
hiányosságait is. Több háztulajdonos jelezte, hogy a
nagyobb esõzések után beázott a pincéje, garázsa,
vagy „egyszerûen” csak udvara vált megközelíthe-
tetlenné. A gondok orvoslására 75 millió forint ér-
tékben – szintén pályázati pénzek bevonásával – in-
dított beruházást a város. Az augusztus második fe-
lében zárult munkák keretében szélesebb vízelve-
zetõ árkokat alakított ki a kivitelezõ, de a projekttõl
függetlenül Bábolna más területein – ahol hasonló
jellegû problémák merültek fel – kitisztították az
árkokat és mélyítették azokat.

Az itt lakók, vagy a Bábolnán rendszeresen vá-
sárlók számára feltûnt a bevásárló központ mögötti

tér átalakulása. Az üzletek hátoldalánál lévõ terület
is megszépült, átalakult. Itt szintén megoldódott a
csapadékvíz-elvezetés és az eddigi parkolók meg-
szüntetésével megnövelték a zöldfelületet is. A kö-
zelben – épp a boltok jó megközelíthetõségéért –
újabb parkolóhelyeket alakított ki az önkormány-
zat. Mindezt összesen 36 millió forint értékben tet-
te, amelynek oroszlánrészét – 31 millió forintot –
pályázati forrásból finanszíroztak. 

Ez a beruházás a piac területét is érintette, ame-
lyet idõlegesen a kereskedõ udvar mellé telepítet-
tek, ám az eddigi visszajelzések alapján mind a ke-
reskedõk, mind a vásárlók jól fogadták az új hely-
színt. A késõbbiekben – a polgármester elmondása
szerint – ebben a kérdésben is kikérik a lakosság
véleményét.

Megváltozott a Mészáros utca képe is. A területen
egy csaknem 8 millió forintos beruházás keretében
egy új utat nyitott az önkormányzat. Ennek szüksé-
gességét így indokolta meg dr. Horváth Klára. – Az
Aliter-P Kft. ezen a területen kíván központi bemu-
tatótermet, iroda- és raktárépületet felépíteni. A
gazdasági objektumok megközelítésének megköny-
nyítése érdekében szükséges egy bekötõ út, amely-
nek kialakítását a lakosság véleményét kikérve az
önkormányzat vállalta magára. 

A kialakítandó út túloldalán lévõ kivett területre
bevásárló központ betelepülését várják, de a város
azt sem tartja kizártnak, hogy ezt a részt a késõbbi-
ekben lakóingatlanok részére felparcellázzák. 

A közterületek felújítása között mindenképpen
szót kell ejteni a temetõi ravatalozó rendbetételérõl.
Idén csak a szokásos tisztasági festést és karbantar-

tást irányozta elõ az önkormányzat, de a kivitelezõ
jóval komolyabb problémákat jelzett. Így a tervezett
350 ezer helyett 1 millió forintot költöttek az épü-
letre, amelybõl a tetõcsere, a ravatalozó újravako-
lásra és kõporozása, nyílászáróinak kijavítása és a
közeli buszmegálló felújítása valósult meg.

A legnagyobb szabású, és talán leglátványosabb
fejlesztést hagytam utoljára. Az idei iskolakezdésre
ugyanis egy „másik” intézménybe járhatnak majd a
gyerekek. Az arra sétálók csak a régi, 1870-ben
épült épület újjászületését láthatták. Azt azonban
talán már kevesen tudják, hogy az iskolakomple-
xum korszerûsítése már egy évvel korábban elkez-
dõdött. Az új épület egykori tornatermét karácsony-
kor adták át, az itt kialakított mûvészeti multifunk-
cionális tanterem a környék egyik legmagasabb
színvonalú szaktanterme.

A legszembeötlõbb változást viszont kétségtele-
nül a régi iskolaépület hagyományos stílusú újjá-
építése jelenti. A teljesen akadálymentesített kisis-
kolában kapott helyet a jól felszerelt nyelvi labor, a
konyha és a technika terem, de a Cseperedõk pró-
baterme, sõt a városi tv stúdiója is ide költözött.

Megszépült az iskola udvara és környéke is, hi-
szen az eszközbeszerzési pályázaton nyert forrásból
új padokat, kerti bútorokat is vásárolt az önkor-
mányzat, így a szintén frissen elvégzett térburkolás-
sal és a megnövelt zöldfelületekkel külsejében is
teljesen átalakult a helyi általános iskola. A meg-
újult formához pedig megújult tartalom is dukál,
így az új tanévet már a most beszerzett tanítási se-
gédeszközökkel kezdhették a pedagógusok és a diá-
kok.

Többen szegezték a polgármesternek azt a kér-
dést, hogy akkor, amikor drámaian lecsökken a gye-
reklétszám, mi szükség van egy ilyen nagy volume-
nû iskolabõvítésre? Dr. Horváth Klára erre így vála-
szolt: – A témát két oldalról közelíthetjük meg. Rég-
óta kerestük a Bábolna Tv számára az ideális helyet,

amelyet most megtaláltunk. A helyi média „házon
belüliségével” lehetõség nyílik a médiaoktatásra, il-
letve egy sulirádió beindítására. Ugyancsak itt ka-
pott helyet több civil szervezet is, sõt a felnõttokta-
tásnak is ez lesz a színtere. Ennyi tevékenység
együttes végzéséhez térre van szükség, s most ez
már adott. 

A másik nézõpont szerint viszont, ahogyan a jö-
võben az önkormányzatok átalakítását szükségsze-
rûnek érzem, – mert az országban mûködõ 3200
helyhatóság túl sok – ugyanígy a kis létszámú isko-
lák számára is a nagyobb intézményekbe történõ
betagozódást látom járható útnak. A mostani fej-
lesztéssel a bábolnai iskola alkalmassá vált a kör-
zetközponti intézmény szerepének betöltésére. Kor-
szerû felszereléssel, kiváló szaktantermekkel és el-
hivatott, remek pedagógusokkal mindez megvaló-
sítható.

Nyár végi beruházásaink
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Útra ment egyszer egy diák.
Amint a városból a mezõre ért, ta-
lált valami kipattogzott borsósze-
meket. Gondolta, hogy hasznukat
veheti, mert õ szegény legény; hi-
szen az apja is azt tanácsolta volt
neki, hogy ami többet ér a bolhá-
nál, azt, ha találja, vegye fel. Fel-
szedte hát a borsót, s a zsebébe rak-
ta.

Útjában elestéledett egy királyi
városban. Bejelentette magát a ki-
rálynál, s útiköltséget kért, s éjjelre
szállást.

A diák jóforma legény volt, talp-
raesetten beszélt, s ügyesen viselke-
dett. A királynénak ez figyelmére
esett, s minthogy eladó lánya volt,
úgy vélekedett, hogy hátha király-
fiú ez a legény, s lánynézõbe jött, s
csak azért öltözött diáknak, hogy ne
ismerjék meg! Ezt a gondolatját
megmondta az urának, s a király is
helyesnek vélte.

Ketten megegyeztek, hogy ki-
tudják, igazán királyfiú-e.

Megmarasztalták vagy két nap-
ra. Elsõ éjszakára nemigen pompás
ágyat vetettek neki, azért, hogyha
avval megelégszik, úgy csak diák;
de ha nem, akkor királyfiú.

Megvetették az ágyat egy oldal-
házban. A király egy bizalmas em-
berét a szoba ablakához állította,
hogy lesse meg a diákot, mit csinál.
Megmutatták a diáknak az ágyat, s
õ vetkezni kezdett ott egyedül. De
amint vetkeznék, a borsó a zsebébõl
mind az ágyba hullt alája; kezdi ke-
resgélni s egyenként összeszedegeti.
Hajnal lett, míg össze tudta szedni.

A vigyázó nem látta, mivel dol-
gozik a diák, de látta, hogy nem
aluszik hanem mind csak az ágyat
igazgatja, s csak hajnalra aludt egy
cseppecskét Azt jelentette hát a ki-
rálynak, hogy a szállóvendég nem
aludt, csak az ágyánál bajlódott.
Úgy látszik, nem afféle ágyhoz van
szokva!

Felkelt a diák. Reggeli alatt a ki-
rály megkérdezte, hogy aludt. A di-
ák azt mondta:

- Egy kicsit nyughatatlanul, de
magam vagyok az oka!

Ebbõl azt gondolták, hogy meg-
bánta, miért nem adta ki magát,
mert akkor nekivaló jó ágyat vetet-
tek volna. Hitték hát, hogy király-
fiú, s ahhoz képest bántak vele.

Más este ismét oda vetettek
ágyat, de most már királyi módra.

A diák, hogy a múlt éjjel nem pi-
hent volt, mihelyt a fejét letette,
úgy elaludt, mint a tej. Virradatig
meg sem moccant. Most a borsóval
nem kellett, hogy baja legyen, mert
azt a kis ruhája szegébe kötötte, mi-
kor az ágyból összekeresgélte.

A vigyázó most azt jelentette
reggel, hogy a szállóvendég végig
jól aludt.

Most már szentül hitték, hogy a
diák csak diákképet vett, de igazán
királyfiú. Ráfogták, hogy királyfiú,
s királyfiúnak szólítgatták. Húzó-
dozhatott!

A király lánya sokat járt utána a
diáknak. Hogyne: ilyen szép király-
fi! Nem nagy dologba került, hogy
magát véle megszerettesse. A diák
most már nem ellenkezett. Össze-
keltek.

Álló esztendeje volt, hogy együtt
éltek. Akkor felrakták szekérre
õket, s útnak eresztették, hogy a di-
ákkirály is mutassa meg feleségének
a maga országát! Puff neki!

A diák csak most ijedt meg,
hogy kurucosan talál járni. Szepe-
gett elõbb, szepegett, de csak el-
szánta magát, hogy legyen úgy,
ahogy jó. Azt gondolta magában:
„Elindulok velük, s ha nem lesz
egyéb, elszököm tõlük, s visszame-
gyek a kollégiumba.” Hisz a
diákköntöst sohasem hagyta el ad-
dig sem magától.

Elindultak, s addig mentek, míg
egy nagy erdõbe nem értek. Ott
egy helyt a diák félremegy, s egy
mély árokban vetkõzni kezd, hogy a
diákgúnyába öltözzék, s ha kell, el-
szökjék.

Éppen ott hevert egy hétfejû sár-
kány.

- Ki vagy? Mit keresel itt? Mit
akarsz? - kérdezte tõle a sárkány.

A diák elbeszélte a sárkánynak
az egész dolgát, s azt is, hogy elõbb-
utóbb biz’ szökni akar.

A sárkány azt mondta rá:
- Nem szükséges elszökni. Kár

volna! Csak folytasd az utadat.
Amint az erdõbõl kiérsz, meglátsz
egy lúdlábon forduló rézvárat. Menj
be abba, s lakjál ott békében felesé-
gestõl, kutyástól, macskástól addig,
míg a vár mozogni s forogni nem
kezd. De akkor aztán kotródj, mert
akkor én megyek oda haza, s ha
benne kaplak, vége az életednek!

Visszament hát a diák az útitár-
sasághoz. Tovább utaztak, míg az
erdõbõl kiérve, a várat meg nem
látták. Oda mind bementek s meg-
telepedtek, mint az övékbe. Jól ta-
lálták magukat két esztendõn ke-
resztül, s már maga a diák is csak
hinni kezdte, hogy õ mégiscsak ki-

rály. De hát egyszer a vár mozogni,
forogni kezd nagy gyorsan.

Megbúsul a diák, s kimegyen a
vár élire, ott sétál nagy szomorúan
alá s fel.

Talál ott egy vén banyót, azt kér-
dezi tõle:

- Mi bajod van, felséges király?
- Hm, az a baj, anyó - mondja a

diák -, hogy nem vagyok király, de
mégis annak kell lennem.

Aztán elbeszélte az egész dolgát
mostanig.

- Az még nem baj, fiam! - mond-
ja a banyó. - Köszönd, hogy nem
titkoltad el elõlem a dolgodat! Én a
kurucos királyné vagyok, a hétfejû
sárkány legfélelmetesebb ellensége.
Azért azt tanácsolom: süttess igen
hirtelen egy cipót egymás után hét
sütéssel. Ezt a cipót tétesd ki a vár-
kapuba, mikor a hétfejû sárkány
megérkezik. Tétesd csak ki a várka-
puba, s az a cipó majd úgy megfelel
a sárkánynak, hogy az téged soha-
sem fog háborgatni, s a vár minde-
nestõl neked marad.

A diák a cipót elkészíttette, s
már éjfél után egy órakor a cipót ki-
tették a várkapuba.

Hajnalban, mikor a nap felkelt,
jön a hétfejû sárkány a várkapuhoz,
de a cipó mindjárt megszólította:

- Hé, itt én vagyok az õrzõ, ide
az én engedelmem nélkül nem
mégy be! Ha be akarsz menni,
elõbb ki kell állanod azt, amit én ki-
állottam!

- Nekem ide csak be kell men-
nem! - mondja a sárkány. - Micsoda
próbákat állottál ki hát?

A cipó elbeszélte, hogy õt, mikor
mag volt, felásott földbe takarták,
ott elrothadt, kikölt, felnõtt, sok hi-
deget, meleget, esõt, havat kiállott,
mégis termett. Aztán levágták, ösz-
szekötözték, megcsépelték, össze-
morzsolták, meggyúrták. Azután
hétszer egymás után, mindannyi-
szor minden társainál elõbb, a tüzes
kemencébe bevetették.

- Ha ezt mind így kiállod, akkor
hiszen beeresztelek, de máskülön-
ben ide nem!

A sárkány tudta, hogy õ mindazt
ki nem állhatja, úgy nekiharagu-
dott hát, hogy mérgében kihasadt,
és így elpusztult.

A diák pedig aznaptól fogva ura
lett annak a várnak; ipa s napa ha-
lála után két országnak lett királya.
S ha meg nem halt, ma is uralkodik.

Ha tudnám, hogy ilyen szeren-
csésen járok, mint az a diák, én is a
mai szentséges nap beállanék diák-
nak.

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Szeptember 1-jén kezdõdik az iskolában a tanítás. Diákok, szülõk és nevelõk nagy izgalommal készülõdnek a tanév-
kezdésre. A hónap utolsó napján – szeptember  30-án - Benedek Elek születésnapján pedig a Népmese Napja van. 

Illyés Gyula 77 magyar népmese c. könyvében található az okos diákról szóló történet, melyet tanévkezdés alkalmá-
ból választottam. Kívánom a mi kisebb és nagyobb diákjainknak is, hogy a mesehõshöz hasonlóan saját szerencséjük-
nek és leleményességüknek köszönhetõen váljanak a maguk módján királlyá a tudás megszerzése területén.

A diákot erõvel királlyá teszik

VÁLASZ EGY LEVÉLRE
Mi bábolnai lakosok a közelmúltban kaptunk egy levelet polgármesterasszo-

nyunktól, melyben közli velünk, hogy a hamarosan sorra kerülõ önkormány-
zati választáson indulni fog. Azt hiszem, településünk lakossága örült ennek a
levélnek és a benne foglaltaknak. A levélbõl az is kiderült, hogy polgármester-
asszonyunk immár 12 esztendeje tölti be azt a felelõsségteljes munkakört. Ez
bizony hosszú idõ! És tegyük hozzá mindjárt, hogy nem is volt egy probléma-
mentes idõszak. A világban ez idõ alatt, a gazdasági és természeti katasztrófák
sokasága történt, és sajnos ezek a kellemetlen események nem kerülték el ha-
zánkat sem. Mindezekkel együtt és ezek ellenére a mi településünk megtalálta
azt a helyes utat – hála a jó vezetésnek – mely végül városunk fejlõdését, és az
itt élõ lakosság biztonságát eredményezte. Ma örömmel vehetjük számba az
utóbbi 4 esztendõ történéseit. Önkormányzatunk ügyes vezetése felkutatta azo-
kat a forrásokat, melyek felhasználása szebbé tette városunkat, és jobbá tették
lakosságunk ellátását. Az utak, utcák állapota, ezek karbantartása, felújítása, sõt
újak építésének lehettünk tanúi és részesei. Városunk lakosságának ellátását
szolgáló közintézmények felújítása közöttük különösen az iskola felújítása és
átalakítása, egy csoda! Az iskolánk, amelyik itt Bábolnán nem tartozott a legjobb
és legszebb épületek közé, ma városunk egyik dísze lett. És lehetne még sorol-
nia kedvezõ eredményeket, melyek önkormányzatunk hozzáértését és munká-
ját dicsérik. Persze, az önkormányzat az egy testület. Ahhoz, hogy jól mûköd-
jön, jó döntéseket hozzon megfelelõ vezetõre, polgármesterre van szükség.
Hogy a mi esetünkben az elmúlt években ez meg volt, azt az eredmények bizo-
nyítják. Mindezek alapján most itt az alkalom, hogy polgármesterasszonyunkat
ismét, és újra megválasszuk. Van tehát most egy lehetõségünk, éljünk vele! Mi
választópolgárok örülünk annak, hogy ezt a felelõsségteljes munkát újra elvál-
lalja és – amint azt a levelében írja – ehhez megfelelõ erõvel is rendelkezik.

Mi a lakosság a következõ 4 esztendõre munkájához további sikereket és
egészséget kívánunk.

Szakács  Ferenc
egy  bábolnai  választópolgár
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Manapság rengeteget hal-
lunk-olvasunk arról, hogy a jog-
keresõ állampolgárt különféle
csalódások, sérelmek érik a ha-
tóságok igazságtalan, hanyag el-
járása miatt. Most azonban egy
örömteli hírrõl szeretnék beszá-
molni a Kedves Olvasóknak. Ta-
lán még emlékeznek rá néhá-
nyan, hogy e lap hasábjain az el-
sõ jogi tárgyú írásom egy, a ter-
mékbemutatókon alkalmazott
tisztességtelen gyakorlat kap-
csán jelent meg, Egy „nyugdíjas
történet” margójára – Gondola-
tok a termékbemutatókon alkal-
mazott tisztességtelen eszközök-
kel kapcsolatban címmel (ld. Bá-
bolnai Fórum, 2010. márciusi
szám, 11. oldal). Szerencsére az
ott vázolt történet kedvezõen
megoldódott, azaz a károsult
kisnyugdíjas a selejtes áru visz-
szaszolgáltatását követõen visz-
szakapta a befizetett pénzét.
Azon Olvasóink kedvéért, akik
a hivatkozott cikket nem olvas-
ták, röviden összefoglalom az
ügy elõzményeit. Városunkban
egy cég termékbemutatót tar-
tott, melyen fõként az egészség-
megõrzést szolgáló termékek
kerültek bemutatásra. Ennek

során a károsult kisnyugdíjast
különbözõ ajándékokat és ár-
kedvezményt ígérve rávették
egy „bioceramias ágynemû-gar-
nitúra” megvásárlására, amely a
bemutatón állítottakkal ellen-
tétben egyáltalán nem melegí-
tett, ráadásul az ajándékként
ígért termékek árát az áru ki-
szállításakor kifizettették a ká-
rosulttal. Mindemellett számta-
lan egyéb tisztességtelen megol-
dást alkalmazott a forgalmazó
(pl. a szerzõdéssel egyidejûleg,
alapos megfontolásra lehetõsé-
get nem biztosítva alá kellett ír-
ni ott helyben egy fogyasztási
kölcsönszerzõdést is, amennyi-
ben a vevõ a vételárat részletek-
ben kívánta kiegyenlíteni). 

Az igazi megpróbáltatások
azonban csak ezután kezdõd-
tek. A károsult levélben jelezte
a forgalmazónak, hogy a termék
nem melegít, nem felel meg a
bemutatón elhangzottaknak,
ezért kéri annak visszavételét és
a vételár visszatérítését. A levél
azonban ’a címzett ismeretlen’
jelzéssel érkezett vissza a fel-
adóhoz. Ezek után a károsult
telefonon megkereste a céget,
és adtak egy másik címet, ahol

végre átvették a panaszlevelet,
de jelezték, hogy a terméket
nem áll módjukban visszavenni.
Ezek után még néhány levélvál-
tás következett a felek között,
amelyre vagy nem jött válasz,
vagy pedig a cég megismételte,
hogy nem kívánja visszavenni a
terméket. Telefonon azonban
arról tájékoztatták a károsultat,
hogy küldje vissza a terméket,
de ’Nem fogadta el’ jelzéssel a
csomag visszaérkezett a feladó-
hoz (a feladás díját szintén a ká-
rosult viselte).

Ezek után megjelent egy cikk
a Bábolnai Fórum 2010. februá-
ri számában, Nyugdíjas történet
címmel, amelyre válaszként szü-
letett a bevezetõben említett
írásom. A károsulttal történõ
kapcsolatfelvételt követõen ter-
jedelmes panaszlevelet fogal-
maztunk a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóságnak, bemutat-
va az alkalmazott tisztességte-
len módszereket és jogsértése-
ket, valamint kértük az ügy ki-
vizsgálását és a megfelelõ intéz-
kedések megtételét. A Hatóság
felvette a kapcsolatot a felek-
kel, és valószínûleg a Hatóság
nyomására a forgalmazó a ter-

mék ismételt visszaküldését kö-
vetõen visszafizette a vételárat.
Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóságnak és
munkatársának az ügy elintézé-
sében nyújtott, nélkülözhetet-
len segítségéért és alapos, lelki-
ismeretes utánajárásért (a Ha-
tóság munkatársa telefonon is
megkereste a károsultat, majd
az eljárás során végig segítõkész
hozzáállást tanúsított). 

A fenti esettel szerettük vol-
na illusztrálni, hogy érdemes ki-
állni igazunkért, jogainkért, és
ezúton is arra bíztatunk min-
denkit, hogy adott esetben ne
féljen igénybe venni a jogi utat
érdekei érvényesítéséért. Jelen
ügyben külön pozitív fejlemény,
hogy az eljárás megindításáért a
panaszosnak semmiféle eljárási
díjat nem kellett a Hatóság ré-
szére megfizetni, elõsegítve ez-
zel is a hatékony jogérvényesí-
tést.

A Kedves Olvasók esetleges
jogi tárgyú kérdéseit,
észrevételeit várom a

jogirovat@gmail.com címen.
dr. Veres Zoltán

EGY NYUGDÍJAS TÖRTÉNET MARGÓJÁRA II.
Beszámoló egy szomorú történet szerencsés megoldásáról§ §

Mindenekelõtt néhány megjegyzés magáról a
világbajnokságról. Közel két hónapja, hogy lezaj-
lott. 2010. június 11. és július 11. közötti idõben.
Errõl beszélt az egész világ. Nem véletlenül!
Ugyanis ezúttal ez valóban világbajnokság volt, mi-
után mind az 5 kontinens – Európa, Amerika,
Ázsia, Afrika és Ausztrália – legjobb labdarúgói
nemcsak találkoztak Dél-Afrikában, de meg is
mérkõztek egymással. A látottak alapján tapasztal-
hattuk, hogy a labdarúgást a világon mindenütt
(még az isten hátamögötti Új Zélandon is) isme-
rik. Mûvelését, szabályait mindenütt egyformán
értelmezik és alkalmazzák. A gól, a les, a kezezés,
a gáncsolás, stb. elbírálása egységes az egész vilá-
gon.

A televízió jóvoltából volt szerencsénk látni en-
nek a szép játéknak néhány nagyszerû mozzana-
tát. Láttuk a káprázatosan cselezõ dél-amerikaia-
kat, a hihetetlenül jól fejelõ afrikaiakat, a szélvész-
gyors ázsiaiakat és láttuk az európai futball két vál-
tozatát is. A kedvezõtlen és a kedvezõ jelenségeket.
A kedvezõtlen és meglepõ jelenség az volt, hogy a
futballnagyhatalomként számontartott olasz, fran-
cia és angol csapat már a selejtezõkbõl kiesett és
mehetett haza! Viszont kedvezõ jelenség volt az
európai kisállamok csapatainak szereplése. A szlo-
vákok legyõzték a világbajnok olaszokat, a szerbek

a németeket, a svájciak a késõbbi világbajnok spa-
nyolokat, a hollandok ezúttal is döntõt játszottak.
A világbajnok a spanyol csapat lett! Ez egy megle-
petés! Ugyanis három 1:0-ás gyõzelmük és egy ve-
reségük volt. Ezzel az eredménnyel világbajnoksá-
got nyerni valóban meglepetés!

Mirólunk, magyarokról azt kell elmondani,
hogy ezúttal sem voltunk ott a világ legjobb 31 csa-
pata között. Pedig a mi labdarúgásunknak múltja
van! Sajnos jelene nincs! Hogy jövõje lesz-e? Ki
tudja? Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy re-
ménykedhetünk. Mi, az ország labdarúgást szere-
tõ népe, szeretnénk, ha lenne jövõje. Erre a múlt
is kötelez bennünket. Kevés olyan ország van a vi-
lágon, akinek a labdarúgó múltjában 3 olimpiai
bajnokság és 2 világbajnoki döntõ van! Mi ilyen or-
szág vagyunk!

Labdarúgásunk mostani helyzetérõl sok jót
mondani nem lehet. A németektõl majd a hollan-
doktól elszenvedett súlyos vereségek azt bizonyít-
ják, hogy a külföldi edzõ szerepeltetése labdarúgó
válogatottunk élén nem volt egy szerencsés intéz-
kedés és nem jelentett megoldást. Ettõl több kell!
Ez a több már mutatkozik. Az élet más területén
történt változások a labdarúgást is elérték. Napja-
inkban olyan miniszterelnökünk van, aki ért a
labdarúgáshoz, sõt igazolt játékos volt, és talán

most is az! Nem véletlen, hogy a világbajnokság
döntõ mérkõzésére meghívták. Ott nyilatkozott.
Elmondta, hogy tõlünk kisebb államok csapatai,
mint például Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, sõt két
dél-amerikai állam Urugvay és Paragvay is ott volt
a világbajnokságon, nekünk is ott lett volna a he-
lyünk.

Egyébként a magyar labdarúgás vezetése terén
nagy változások történtek. Új vezetõ testület lett vá-
lasztva. Olyan elismert és kiváló személyiségek ke-
rültek az MLSZ-be, mint az OTP vezérigazgatója, a
Tudományos Akadémia volt elnöke, a Videoton ve-
zetõje, hogy csak néhányat említsünk. Labdarúgó
válogatottunk is megszabadult az idegen edzõktõl,
az új edzõ az utánpótlás válogatott sikeres edzõje
lett.

Labdarúgó válogatottunk a közelmúltban Angli-
ába kapott meghívást, és ott szerepelt augusztus
11-én Londonban, a Wembley stadionban.
(Egyébként 1958-ban itt gyõztünk 6:7-re.) A mos-
tani mérkõzésre már az új edzõ vezette a csapatot.
Az elvárás a tiszta eredmény elérése volt. Ez sike-
rült. Az angolok 2:1-re gyõztek. Mind az eredmény,
mind a játék bíztató volt.

Mindezek alapján bízhatunk abban, hogy lab-
darúgásunk a felemelkedés útjára lépett.

SSzzaakkááccss  FFeerreenncc

Labdarúgásunk  mai  helyzetérõl
a  világbajnokság  és  az  angliai  szereplés  tükrében
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Semmelweis-nap alkalmából rendezett önkormányzatunk
ünnepséget július 7-én az Ötösfogat étteremben települé-
sünk egészségügyi dolgozói részére. A sok éves hagyomány-
nak tiszteletet adva eljöttek orvosok, védõnõk, ápolónõk,
asszisztensek, adminisztratív és kisegítõ alkalmazottak,
gyógyszerészek, gyógyszertári dolgozók.

Az ünnepi beszédeket dr. Horváth Klára Bábolna polgár-
mesterasszonya kezdte, aki humoros történetet mesélt a ke-
mény fejû magyarról, vagyis báró Mecséry Dánielrõl, aki egy
csata során elképesztõ fejsérülésekbõl gyógyult fel hála vas
fizikumának és az akkori orvostudománynak. 

A polgármesterasszony szavai után jubileumi elismerések
átadására került sor. Egy-egy virágcsokorral köszöntötték
Slánicz Istvánnét – aki negyven éve dolgozik a gyógyszertár-
ban -, Koziczné Laborczai Mariannt - õ tíz éve tért vissza a
gyógyszertár közösségébe -, Várközi Jánosnét húsz évi
egészségügyben eltöltött munkaviszonya és Katona
Gábornét 25 évi egészségügyi szolgálata elismeréseként. 

Ezután dr. Nagy Lehel Csaba a Kardirex Bábolna Kft.
igazgatója emlékezett meg Semmelweis Ignác munkásságá-
ról, és hívta fel a figyelmet arra, hogy orvosnak lenni nem
egyszerûen munka, hanem áldozatokkal járó hivatás.

Nagy Attila István

Semmelweis-nap az Ötösfogat étteremben

„Imakilenced 7.”
Ünnepi szentmise

a bábolnai Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templomban

2010. július 25-én  16 órai kezdettel a tatai és a komáromi espe-
res kerület szervezésében Bábolnán a római katolikus templomban
páratlan ünnepi szentmisén vehettünk részt, ahol dr. Ladocsi Gás-
pár püspök úrral összesen: 10 fõ, mint egyházi elöljáróság celebrált
a misén. Kicsi katolikus templomunk mind a bábolnai, mind a kör-
nyékbeli hívekkel közösen zsúfolásig megtelt. 16 órai  kezdettel
Smudla Tamás szõnyi plébános tartott tartalmas beszámolót, majd
16,30 órai kezdettel elkezdõdött  az ünnepi szentmise.

Dr. Veres Zoltán (örökös ministráns) köszöntötte a püspök urat,
fõtisztelendõ atyákat, és a híveket. Az igét Szalai Gábor tatai plé-
bános hirdette, amelyben kitért a papi hívatás fontosságára, nehéz-
ségeire: nagyon  lényeges, hogy  az atyák olyan papok legyenek,
akik a hivatásukat, mint Isten ajándékának tekintik, s minket híve-
ket szeretnének szolgálni, az igazságot hirdetni , s nem a saját aka-
ratukat szeretnék a hívekre erõltetni. E nehéz feladathoz kérték és
kérjük az Úr segítségét, hogy a hívek keresztény élete megerõsöd-
jön, s hûséges követõi legyenek a plébános úrnak.  Mindenki áhí-

tattal hallgatta és  figyelemmel kísérte a püspök úr és a plébánosok
prédikációit, közremûködésüket a misén.  A püspök úr örömét fe-
jezte ki, hogy részt vehetett a a bábolnai misén, mivel Bábolna szá-
mára mindig fontos hely volt.

Ezúton is köszönet azoknak, akik a szentmise elõtti elõkészüle-
tekkel, adományokkal, munkával  hozzájárultak az „Imakilenced
7.’’ bábolnai állomásán megtartásra kerülõ szentmiséhez,  ahol mi
hívek  közösen imádkoztunk a papi hivatásokért, s adtunk hálát
ezért az Istennek. Gergely Lajosné

dr. Horváth Klára köszöntötte a bábolnai egészségügyi
dolgozókat

Dr. Nagy Lehel Csaba orvos-igazgató Semmelweis Ignác
munkásságáról emlékezett meg Várközi Jánosnét 20 évi munkaviszonyáért köszöntötték

Katona Gáborné 25 éve szolgál az egészségügyben Slánicz Istvánné 40 éve dolgozik a gyógyszertárban
Koziczné Laborczai Mariann 10 éve tért vissza 

a gyógyszertár közösségébe
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 12. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 19. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER 26. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER   3. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 10. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 17. –  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
SZEPTEMBER 19. 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
SZEPTEMBER

12-én vasárnap 10.30 órakor zsolozsma,
10.45 órakor szentmise

19-én vasárnap 10.30 órakor zsolozsma
10.46 órakor szentmise

26-án vasárnap 10.30 órakor zsolzsma
10.45 órakor szentmise

OKTÓBER
3-án vasárnap 10.30 órakor zsolozsma

10.45 órakor szentmise

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

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

VÉRADÁS
Gyér részvétellel, amolyan tipikus nyári véradást bonyolítottak le augusztus 5-én

a Szabadidõközpontban. Morovicz Józsefné, a Vöröskereszt helyi szervezetének tit-
kára, a véradások állandó szervezõje lapunk számára elmondta: ez alkalommal 46
fõ adott vért, egy jelentkezõt az orvos elutasított, mert az egészségi állapota nem fe-
lelt meg az elvárásoknak. Egy olyan véradó is akadt, aki vérével elõször segített má-
sokon. 

Most sajnos sokkal kevesebben jöttek el, mint máskor, ami betudható a nyári
szabadságolásoknak, illetve a nagy melegnek. Bíztató, hogy településünkön több
vállalkozás is elengedte dolgozóit munkaidõ alatt a véradásra. 

Bizony, égetõ szükség van vérre. Akár bonyolult mûtétek, akár sürgõsségi be-
avatkozások kapcsán, de sok olyan gyógyszerkészítmény is létezik, melynek elen-
gedhetetlen összetevõje a véradók által adott vér.

Bábolnán a Tatabányai Vérellátó Központ munkatársai veszik le a vért, melynek
elõzményeként orvos vizsgálja a jelentkezõk egészségi állapotát. Minden egyes vér-
mintát szigorú ellenõrzésnek vetnek alá, és csak ezután kerülhet tárolásra, felhasz-
nálásra.

A titkárasszonytól kapott információk szerint a következõ véradásra november
18-án kerül sor, melyrõl a szervezõk idõben értesítik a lakosságot.



Jókai Anna
ismét Bábolnán

a Zsolnay Kávéházban

Ne féljetek
címmel tartott utoljára néhány évvel ezelõtt elõ-
adást az általunk szeretett és tisztelt, Kossuth-
Prima Primissima-díjas író. Akkor az elmúlás, a
halál volt témája, melyet „telt házzal” hallgat-
hattunk. Erõt, megértést, elfogadást kaptunk a
lenyûgözõ  elõadástól, melyen fiatalok és idõseb-
bek is választ kaphattak az õket foglalkoztató
legkülönbözõbb kérdésekre.
Hagyományainkhoz híven, a nemrégiben ismét
megnyílt 

Zsolnay Kávéház
szeptember 22-én

du. 18 órakor 
kezdõdõ irodalmi összejövetelünkre helyet bizto-
sít. Most az 

életrõl,
jövõnkrõl

beszél nekünk az írónõ. Arról, hogy még nincs
kész a világ, mit tegyünk az életünkkel, és hogy
ami rajtunk múlik azt tegyük is meg.
Ne legyünk kényelmesek, ne törõdjünk bele ré-
gi, megszokott dolgainkba, ne mondjuk, hogy
úgysem rajtunk múlik. Mindenkin múlik, min-
denkinek oda kell vinni a maga tégláját, be kell
építeni, hogy fölépülhessen, vagy megújulhasson
az a ház, amiben lakni szeretnénk, amit ottho-
nunknak érzünk. Ha teszünk is érte, a magunk
apró, de fontos tetteivel, akkor lesz olyan ami-
lyennek szeretnénk, ahova gyermekeink, unoká-
ink is szívesen jönnek, melynek a környezete
megtartó erõ, mely olyan, amilyennek fiatalon
megéltük, amirõl szeretnénk, ha legalább olyan,
de ha lehet még jobb és szebb legyen.
Remélem sikerült felkeltenem érdeklõdésüket.
Visszagondolva  korábbi beszélgetéseinkre, közös
élményeinkre ismét együtt tölthetünk  egy kelle-
mes órát. Kérem jöjjenek el, gyertek el. Termé-
szetesen hívom azokat is, akik korábban nem
voltak velünk, ha  idejük engedi legyenek ve-
lünk. Bízom benne, nem bánják meg.

Tisztelettel és szeretettel üdvözli
Önöket, Titeket Bérci Károlyné

14. oldal 2010. augusztus-szeptember

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Ritmus Koncert Fúvószenekar
országos I. helyezése

22001100  ..  jjúúnniiuuss  2288-3300..  kköözzöötttt  BBaallaattoonnffööllddvváárroonn  kkeerrüülltt  mmeeggrreennddeezzééssrree  aa  WWAASSBBEE  ((zzeenneekkaarrii  vviilláággsszzöö-
vveettsséégg))  áállttaall  mmeegghhiirrddeetteetttt  KKeelleett––EEuurróóppaaii  GGyyeerrmmeekk-  IIffjjúússáággii  ééss  FFeellnnõõtttt  FFúúvvóósszzeenneekkaarrii  VVeerrsseennyy..

AA  vveerrsseennyyrree  öösssszzeesseenn  2266  zzeenneekkaarr  nneevveezzéésséétt  ffooggaaddttaa  eell  aa  sszzeerrvveezzõõ  bbiizzoottttssáágg..
AA  zzssûûrrii  nneevveess  hhaazzaaii  ééss  kküüllffööllddii  sszzaakkeemmbbeerreekkbbõõll  áálllltt..
AA  RRiittmmuuss  KKoonncceerrtt  FFúúvvóósszzeenneekkaarr  aazz  iiffjjúússáággii  kkaatteeggóórriiáábbaann  iinndduullhhaattootttt,,  aahhooll  kköötteelleezzõõeenn  eellõõíírrtt  vveerr-

sseennyymmûûkkéénntt  HHiiddaass  FFrriiggyyeess::  NNoo..22..  NNééppddaall  SSzzvviitt-jjéétt,,  sszzaabbaaddoonn  vváállaasszzttootttt  vveerrsseennyymmûûkkéénntt::  GGuussttaavv  HHoollsstt::
SSeeccoonndd  SSuuiitt  iinn  FF..  nnééggyy  ttéétteelleess  ddaarraabbjjáátt  aaddttáákk  eellõõ  BBáánnffii  BBaalláázzss  kkaarrmmeesstteerr  iirráánnyyííttáássáávvaall..

AA  vveerrsseennyy  zzáárróónnaappjjáánn  kkeerrüülltt  ssoorr  aazz  eerreeddmméénnyyeekk
kkiihhiirrddeettéésséérree..  AA  zzssûûrrii  éérrttéékkeellttee  ééss  mmiinnõõssíítteettttee    aa  ffeell-
llééppõõ  zzeenneekkaarrookkaatt  ,,  nnaaggyy  iizzggaallmmaakkaatt  ookkoozzvvaa  aazz  eerreedd-
mméénnyyhhiirrddeettééssrree  mmeeggjjeelleenntt  ttööbbbb  mmiinntt  eezzeerr  zzeennéésszz-
nneekk..  

AAzz  eelléérrtt  ppoonnttsszzáámmookk  aallaappjjáánn  zzeenneekkaarruunnkk,,  aa  RRiitt-
mmuuss  KKoonncceerrtt  FFúúvvóósszzeenneekkaarr  aazz  II..  NNeemmzzeettkköözzii  WWAASSBBEE
––  KKeelleett-EEuurróóppaaii  FFúúvvóósszzeenneekkaarrii  VVeerrsseennyyeenn  II..  hheellyyee-
zzéésstt  kkaappootttt..

Az anyák a régmúltban természetesnek vették új-
szülöttük szoptatását, s ha kivételesen nem volt tejük,
dajkát fogadtak. Az, hogy az anyák szoptatnak-e és
mennyi ideig, minden korban egy kicsit a divattól is
függött. Magyarországon meghonosodott szoptatási
szokásokról legrégebben Apáczai Csere János 1653-
ban kiadott írásai közt olvashatunk, aki a csecsemõ ré-
szére a legjobb „eledelnek” a nõi tejet  tartotta.

1991-tõl emlékezünk meg a szoptató anyákról vi-
lágszerte, ezzel is hangsúlyozva és elismerve a szopta-
tás felbecsülhetetlen értékét. Augusztus elseje az Anya-
tej Világnapja. A földkerekség számos országában, így
hazánkban is mától egy héten át seregnyi rendezvé-
nyen több szó esik majd a szoptatás fontosságáról.

Már hagyománnyá vált, hogy Anyatejes Világnapi
megemlékezésre hívjuk a szoptatós édesanyákat.
Anyukák, apukák, karon ülõ és már szaladgáló gyere-
kek közös programja ez az évenkénti összejövetel. A
megemlékezés célja: az anyatejes táplálás elõnyeinek
és fontosságának hangsúlyozása és, hogy a gyermekek
legalább 6 hónapos korukig kizárólag anyatejet kapja-
nak. Az anyatej pedig egy jobb, egészségesebb élet be-
lépõje lehet.

Bábolnán  augusztus 02-án 17. alkalommal ren-
deztük meg anyatejes ünnepségünket a gyermekren-
delõ várótermében. 32 olyan anyuka kapott meghívót,
aki legalább 6 hónapig szoptatta csecsemõjét. A meg-
hívottak szép számban eljöttek. Néhány apuka és test-
vér is elkísérte a meghívottakat a jó hangulatban zajló
rendezvényre. dr. Horváth Klára polgármesterasszony
is megtisztelte jelenlétével ünnepségünket.

Hérics Józsefné védõnõ, majd Dr. Kiss Katalin gyer-
mekorvos köszöntõje után egy oktató kisfilmet vetítet-
tünk „Sose rázd a kisbabádat” címmel, mely rámutat
arra, hogy a gyermek megrázásával milyen komoly sé-
rüléseket okozhatunk. A film hasznos tippeket adott a
szülõknek, hogy mit tehetnek olyankor, ha túl nagy a
feszültség és nem tudnak megbirkózni a helyzettel.

Ezután gitár kísérettel Borsfai Barbara varázsolt el

bennünket csodálatos hangjával. Az elõadók megzené-
sített verseket adtak elõ, s a végén a közönséget is
megénekeltették. A gyermekek rezzenéstelen arccal
hallgatták anyukájuk énekét 

A mûsor után a HIPP Kft. hozzátáplálási termékek-
rõl kaptak a szülõk egy kis tájékoztatást és termék-
mintákat.

Az anyukákat és gyermekeiket ajándékkal köszön-
töttük. TOTÓ kitöltésére is sor került – természetesen,
mint mindig - anyatej témában, a kitöltõk közül min-
denki nyert kisebb-nagyobb ajándékot.

Végezetül egy kis vendéglátásra invitáltuk a meghí-
vottakat. Amíg a szülõk kötetlenül beszélgettek, az ap-
róságok is jól érezték magukat, barátkoztak egymás-
sal.

Reméljük, hogy emlékezetes délutánt szereztünk a
már szoptató édesanyáknak és ezzel még nagyobb
hangsúlyt adtunk az anyatejes táplálás jelentõségének!

Köszönjük támogatóink segítségét: Polgármesteri
Hivatal, Mária Patika, Fõnix virágbolt, Reál Manna
Élelmiszer, 139 sz. bolt, Kiss András - zöldséges, Nagy
Károly – falugazda és a közmunkások.

Kuti  Erika

TERMÉSZETESEN…  ANYATEJJEL!
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Sok évvel ezelõtt, amikor a kislányunkat elkezd-
tük lovagoltatni, tapasztaltuk meg, hogy ez a sport
sokkal összetettebb, mint gondoltuk. Nemcsak
azért, mert ló kell hozzá, hanem azért is, mert ez a
sporttárs egy nagyon okos élõlény. Örömökkel teli
idõszakok után úgy döntöttünk, hogy egy lovarda
építése - bár nagy munka - másoknak is lehetõsé-
get ad ugyanezek átélésére. Azóta eltelt közel hat év. 

Ebbõl a távlatból többször értékeltük az eredmé-
nyeket és elégedettek lehetünk: a kitûzött célt elér-
tük. Sok fiatal versenyzõ és utánpótlás lovas nevelõ-
dött ki a lovardában. Szülõk, lovas szakemberek se-
gítik a munkánkat. Mindig örömmel tölt el ben-
nünket mások sikere. Bár egy versenyen mindenki-
nek önállóan kell megküzdeni a sikerért, de ver-
senyzõink tudják, hogy a klub tagjai egy emberként
szurkolnak a háttérben. Ez az, ami számunkra nagy
értéket képvisel. Fiatalok összetartása, a közösség-
hez tartozás érzése, ami komoly biztonságérzetet ad
a mai felgyorsult világban.

Ezt a célt tûztük ki idén nyáron is, az elsõ lovas
napközis gyerektábor megszervezésével. Arra töre-
kedtünk, hogy színvonalas programokkal és egész-

séges életmódra neveléssel tegyük tartalmassá az
ott töltött napokat. A napi kétszeri lovaglás mellett
jutott idõ kézmûves munkák elkészítésére,
íjászkodásra, lovaskocsikázásra, népi táncház be-
mutatóra és házi, kemencében sütött pogácsa elké-
szítésére. A záró program keretében, a gyerekek be-
mutatták lovagló tudásukat és az általuk készített
munkákat. Remélem, hogy mindenki élményekkel
gazdagodva hagyta el a tábort és mindenkit szeretet-
tel várunk jövõre is!

Sok köszönettel tartozunk az elõkészítõ és leve-
zetõ munkákban résztvevõknek:

- a Kisbábolna Lovas Klub dolgozóinak,
- az edzõknek: Jakus Zsófinak, Szedlacsek Dóri-

nak, Jónás Melindának, Tóth Andrásnak,
- Poprádi Ildikónak,
- Bors Erikának,
- a BIBE tagjainak,
- Nagy Lászlónak,
- Kopácsi Orsolyának.

Egy kislány saját versikéjével szeretném bemu-
tatni, mit érezhet egy gyerek egy ló iránt:

Ha egy lovam lenne
Ha nekem egy lovam lenne
Érte szívem, kezem mindent megtenne
Enni-, innivalója mindig lenne
Engem nagyon nagyon szeretne

Sokat ügetnénk, vágtáznánk terepen
Mennénk völgyeken és hegyeken
Farka, sörénye lobogna a szélben
Ez lenne a legnagyobb boldogság nékem. 

JJaakkuussnnéé  UUddvvaarrddyy  HHeeddvviigg

Újabb csodálnivaló oldtimerek kel-
tek útra a Kisalföldön! Az eddig be-
nevezett mintegy 60 oldtimer 450 ki-
lométert tett meg hazánk gyönyörû
északnyugati részén, és a mezõny el-
látogatott Szlovákiába is. A verseny-
zõk nem csak a látványt és a friss nyár
végi levegõt élvezték: a századmásod-
percekért küzdöttek egymással…

Azok, akik vállalták az Audi
Eastoric kihívását, 450 kilométer le-
küzdésével és a KRESZ betartásával
néztek szembe két napon át. Festõi
tájakat, eldugott falvakat érintve szá-
mos településen haladtak keresztül,
ahol az érdeklõdõk az út mentén meg
is nézhették a járgányokat, de több
megállóponton is körbejárhatók vol-
tak az autóritkaságok. Útjuk közben
Bábolnát is érintették, ugyanis itt volt
az egyik ellenõrzõ pont a focipályával
szemközti téren. 

Miután közúti versenyrõl van szó,
száguldásról szó sem lehetett, az
Oldtimer Szuperkupa versenyein a

közlekedési szabályok betartásával
juthattak el a veterán autósok egyik
feladattól a másikig. Az idõmérõ sza-
kaszokon századmásodpercre elõírt
idõket kellett a lehetõ legprecízebben
teljesíteni. A fotocellák között leküz-
dött etapok döntötték el a helyezése-
ket. Az lett az elsõ, aki a legkisebb el-
téréssel teljesítette a szintidõket - ha-
csak nem követett el valamilyen útvo-
nalhibát. 

Az Audi Eastoric Rallye az
Oldtimer Szuperkupa negyedik futa-
ma, központja most is az Audi gyár
volt, a járgányok innen indultak és ide
is érkeztek vissza.

A mezõny most is soknemzetiségû:
német, osztrák, cseh, szlovák és ma-
gyar sofõrök és navigátoraik szálltak
autóba, hogy elvigyék a gyõztesnek
járó díjat. Ebben az évben ünnepelt
az Audi Quattro, már 30 éves ez a tí-
pus, így a szervezõk úgy döntöttek:
számukra egy Quattro-s díjért is ment
a küzdelem. 

„„ÚÚggyy  kkeezzddõõddöötttt,,  hhooggyy  ZZssóóffiitt  lloovvaaggoollnnii  vviitttteemm……..””

Oldtimerek versenye – bábolnai megállóval



2010-ben július 12-e és 16-a között került sor a
már több mint egy évtizede rendszeresen szervezett
nyári táborozásunkra. Ezúttal rendhagyó volt ez az 5
nap, mert a bevált programjaink kiegészültek a
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0063 PÁLYÁZAT nyúj-
totta lehetõségek beépítésével. Így folytatódott az
Élet az ókorban projekt, melynek segítségével igazi
görög hangulatban teltek napjaink.

A programok összeállításánál Homérosz Odüsz-
szeia c. eposza adta a vezérmotívumot. A diákoknak
részleteket kellett feldolgozniuk a mûbõl, melyet az

utolsó napon mutattak be a táborzárón és addig na-
ponta gyakoroltak, próbáltak, szabadidejükben.

Megérkezésünk és elhelyezkedésünk után a házak
lakói választottak a görög ABC betûibõl házszámot,
melyet ajtajukra rajzoltak. A versenyeken ez volt az
azonosítójuk . Miután megmártóztunk az Égei-ten-
ger, azaz a Balaton hullámaiban - felkerekedtünk és az
est folyamán megtekintettük a Titánok harca c. filmet
a Balaton moziban. A görög mitológiai események
megismerése után másnap Balatonfûzfõn folytatód-
tak kalandjaink, ahol edzést tartottunk a kalandpark
akadályainak leküzdésével. A késõesti idõpontban bá-
torságpróbán vettünk részt: a kiserdõben lévõ 19.
századi görög oszlopfõkhöz kellett eljutni, ahol sejtel-
mes tûz fogadta az egykori színház romjaihoz kette-
sével érkezõ riadt „harcosokat”.

A trójai háború számunkra egy mozgalmas szám-
háború volt, ahol általunk megrajzolt és elrejtett faló
megszerzése volt a cél.

Napközben számot adtunk TOTÓ és villámkér-
dések révén történelmi ismereteinkrõl.

A homéroszi gondolathoz hûen vitorláztunk is a
vízen, ahol az árbochoz kötözve a „mi
Odüsszeuszunk„ is hallgatta a szirének, azaz a sirá-
lyok énekét.

Forró 35 fokos melegben kerestük fel a küklopsz
barlangját 2 kilométeres gyalogtúra keretében. A 11
fokos hõmérséklet a Lóczy barlangban hamar lehû-
tötte a fáradt, megizzadt vándorokat. Jólesett min-
dennap egyébként a nyár legmelegebb hetében a für-
dõzés a hozzánk 5 percre lévõ strandon.

Házaink elõtt különbözõ anyagokból szép amfo-
rákat formáztunk és megrendeztük a nimfák  verse-
nyét, mintegy elõfutáraként az Anna-bál szépségki-
rálynõjének választásához. Utána gyümölcslakomával
ünnepeltük a népgyûlésen közfelkiáltással választott
gyõztest és persze az összes résztvevõt.

Mivel Balatonfüreden Homérosz nem járt, ezért
Jókai Mór villáját kerestük fel a reformkori városköz-
pontban. Megkóstoltuk a Tagore sétányon a gyógy-
forrás vizét is.

Halmágyi Sándor színmûvész, akit az ókor projekt
során a római színdarab bemutatásakor ismertünk
meg Bábolnán a Szabadidõközpontban, interaktív
színházi elõadást játszott velünk a fûzfák árnyékában
híres ókori fabulák felhasználásával. Így valamennyi-
en Kirkénél érezhettük magunkat.

Miután sikeresen oldottuk meg az 5 nap feladata-
it, este egy diszkóhajón  mulattunk.

Másnap Zeusz és Héra – ez esetben a két táborve-
zetõ- úgy értékelte, hogy hosszú bolyongás után min-
denki megérdemelte, hogy hazatérhessen. Ellentét-
ben Odüsszeusszal és társaival sokan úgy vélték még
ránk fért volna néhány kaland...

Köszönettel tartozunk a Bábolnai Általános Isko-
lának, Koppendorfer Tamásnak, Tóthné Bozori Ju-
ditnak valamint a Bábolnáért  Alapítványnak és az Is-
kolánkért Alapítványnak támogatásukért, akik nélkül
lényegesen kevesebb élménnyel térhettünk volna ha-
za.

Meg kell jegyeznünk, hogy a gyerekek között is
egyre több olyannal találkozhattunk, akik örömmel és
tevékenyen járultak hozzá a tábor sikeréhez. Tartal-
mas, élménydús hetet töltöttünk együtt Odüsszeusz
nyomában járva, és közben a táborozók észre sem
vették, hogy mennyi új ismerettel gazdagodva térhet-
tek haza.

Veresné Szkocsek Mária és Veres Zoltán 
szervezõ pedagógusok
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TURULMADÁR
PAPRIKÁS

KRUMPLIVAL
Nyaranta a szülõk egyik legégetõbb gondja

a gyermekfelügyelet megoldása. Nagyszülõk,
rokonok bevonásával könnyedén orvosolható
a probléma. Ám ott, ahol nincs a közelben a
kicsikre óvón tekintõ családtag, a másoknak
önfeledt kikapcsolódást jelentõ vakáció kész
rémálomnak tûnhet. 

Ezen kívánt idén segíteni a Bábolnai Álta-
lános Iskola és a szintén helyi családsegítõ
együttmûködésével megvalósult családi nap-
közi. A lapunknak nyilatkozó, a program
szervezésében és lebonyolításában aktívan
részt vevõ Rabi Judit családgondozó elmond-
ta: több ízben történtek már hasonló próbál-
kozások, de eddig a szülõk nem éltek a felkí-
nált lehetõséggel. Idén viszont minden elkép-
zelést felülmúlt az érdeklõdés a napközis tá-
bor iránt. 

52 alsó tagozatos kisgyerek töltötte értel-
mesen, szakértõ felnõttek felügyelete alatt a
nyár legmelegebb napjait. Hol játékos sorver-
senyen döntötték el, ki az  ügyesebb, hol a
paprikás krumpli elkészítésének fortélyaiba
kóstolhattak bele képletesen és szó szerint. 

A gyerekeknek nagy élményt jelentett a ta-
tabányai Szabadtéri Bányászati Múzeumba
tett kirándulás, de legalább ennyire lenyûgöz-
te õket a megyeszékhely jelképének számító,
óriási, bronz Turulmadár és a kilátóból nyíló
kilátás a nagyvárosra is.

Nyári táborozás Balatonfüreden



Az idei évben a hatodik alaklommal
szerveztünk nyári lovas tábort a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola
és Kollégium keretein belül. A táboraink
évrõl évre egyre keresettebbek, általá-
ban interneten, a helyi sajtóban és lovas
újságokban hirdetjük a turnusokat,
amelyek nagyon gyorsan be is telnek. A
mostani évben hagyományosan két tur-
nust indítottunk, az elsõ június 28.-
július 3. közötti idõszakban, a második
július 5.-július 10. közötti héten zajlott.
Mindkét idõszakban 40-40 fõvel indult
el a tábor elsõ napja.

Táborunk népszerûségét bizonyítja
az is, hogy ebben az évben Ausztriából
és Németországból is érkeztek hozzánk
gyerekek, akikkel a tábor oktatói és ne-
velõi természetesen németül beszéltek.
Az osztrák gyerekeknek nagyon tetszett
a tábor és a fiatalok fogékonyságának
köszönhetõen gyorsan tanultak õk is
magyarul és a „hazai” táborlakók pedig
németül sajátítottak el néhány fonto-
sabb mondatot. Ennek köszönhetõen
érkezett a megkeresés iskolánk felé,
hogy egy ausztriai iskolával együttmû-

ködve csak osztrák fiatalok táboroztatá-
sát vállaljuk a következõ évben.

A tábor fõ célja a lovaglás és lovas ok-
tatás, a hét során nagyon szakképzett
oktatók foglakoztak a gyerekekkel:
Prutkay  Zoltán  „M”  minõsítésû  díjlovas
bíró,  Jónás  Melinda  lovas  edzõ  és  isko-
lánk  tanárnõje.

Tuska Pál military szakedzõt és há-
romszoros magyar bajnokot egy hónap-
pal a turnusok elõtt lovasbaleset érte és
emiatt sajnos nem tudott a táborozta-
tásban részt venni, azóta szerencsére
meggyógyult és jövõre segíti az oktatói
munkát. 

A két lovas oktató ennek ellenére lo-
vas tudás szerint megosztották a gyere-
keket és hét folyamán majdnem min-
den nap két alkalommal lovagolhattak a
táborozók. A lovaglás mellett a mostani
táborban egy kis újdonságot is sikerült
belecsempészni azoknak a gyerekek-
nek, akik a fogathajtás iránt érdeklõd-
tek, Somogyi József  segített, ezen lovas-
sport rejtelmeibõl ízelítõt adni. Az okta-
tóknak és a táborozóknak is nagy segít-
séget jelentett az a 7 fõ akik iskolánk ta-

nulói, õk minden ló körüli munkát vé-
geztek, a szerszámozástól egészen az es-
ti itatásig, és természetesen a futószáras
oktatásba is bekapcsolódtak. A nap fo-
lyamán a gyerekek állandó felügyeletét
és kiegészítõ programok szervezését is-
kolánk tanárnõi (Körmendi Eszter,
Horváthné Presits Orsolya), fõiskolás
hallgatók (Kelemen Ágnes, Szabó
Ádám) és fiatal segítõk (Németh Kamil-
la, Pelczéder Orsolya) látták el. Az edzé-
sek és a vacsora után a gyerekeknek le-
hetõségük volt kézmûves foglalkozáson
részt venni, például nemezelni, tarisz-
nyát varrni, agyagozni és ezeket a kis
tárgyakat haza is vihették. A bábolnai
arborétum is vendégül látta táborlakó-
inkat és a sok szép érdekes növény és
állatvilág mellett, Lóth József vezetésével
íjászkodhattak is a fiatalok. A program-
tervben szerepelt egy egész délutánt ki-
töltõ gyõri kirándulás, amelynek folya-
mán a Xantus János Állatkertbe látoga-
tunk el, majd a második táborban a Du-
nán tutajoztunk, ezt a programot na-
gyon élveztek a táborozok. A pénteki
nap mindig nagyon mozgalmas a dél-

elõtti edzés után, délután a sportpályán
egy állomásokkal kialakított akadálypá-
lyát kell a táborlakóknak teljesíteni. Az
esti tábortûznél pedig a hét lezárására
kerül sor, itt szoktuk megköszöni a gye-
rekeknek, hogy eljöttek hozzánk és
mindenki egy oklevelet kap, amelyen a
táborban megkedvelt lóval együtt le-
fényképezve emlékezhet az itt szerzett
élményekre.

Az egyhetes turnusok végét a bemu-
tató lovaglással szoktuk zárni, ahol a tá-
borozók bebizonyíthatják, hogy a hét fo-
lyamán mennyit tanultak és fejlõdtek.

Szeretném, megköszöni mindenki-
nek, aki segítette a tábor munkáját, fõ-
ként a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft. vezetõinek és dolgozóinak, hogy lo-
vaikat, lovardát és a lovas pályát is hasz-
nálhattuk a turnusok ideje alatt.

A legnagyobb köszönet a táborozók-
nak, hogy a minket választottak és ter-
mészetesen a következõ évben is min-
denkit szeretettel várunk. 

Csongrádi  Péter
táborvezetõ, kollégiumvezetõ

Július 17-18-án Szol-
nokon rendezték meg a
X. jubileumi Strand-
partyt, ahol a rekkenõ
hõségben amatõr éneke-
sek, tánccsoportok és
népdalkörök léptek fel.
A rendezvényre az idén
meghívást kaptak a Bá-
bolnai Nyugdíjasklub
tagjai is. A szolnoki

Strandparty fõszervezõ-
je, Fazekas Rozika -
ezüstkoszorús nótaéne-
kes - elmondása szerint
2010-ben összesen 1600
elõadó szerepelt a ren-
dezvényen, ami az eddigi
csúcs.

A bábolnai nyugdíja-
sok egyébként 2007 után
idén – egy esztendõ ki-

maradt – már harmadik
alkalommal kaptak meg-
hívást a szolnoki Strand-
partyra. Ami azonban
most új volt a dalokat és
táncot elõadó Vadvirág
együttes elõadásán kívül,
hogy idén többen is egyé-
ni produkcióval rukkol-
tak elõ. Az egyéni fellé-
põk között volt
Márkusné Major Ida, aki
egy népdalcsokorral
ajándékozta meg a publi-
kumot, valamint Koós
Ferencné Anikó is, aki
verseket mondott a szol-
noki Strandpartyn. Egyé-
ni elõadóként szerepelt
idén Koncz Józsefné Sá-
rika is, aki énekekkel fû-
szerezett vidám anekdo-
tákat mesélt a színpa-
don.

Nagy Attila István
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6. Nyári lovas-, edzõtábor a Lovas Iskolában

Strandparty Szolnokon, bábolnai nyugdíjasokkal
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Korunk gyermekeinek jó része
kudarcokat él át, amelyek okairól
a felnõtt környezetnek rendszerint
nincs tudomása. Ezek a kudarcok
az évek folyamán sokszorozódhat-
nak, és akadályává lehetnek an-
nak, hogy az érintett gyermekek
kiegyensúlyozott, életszeretõ fel-
nõttekké váljanak.

A problémák a kezdetekhez, az
anyanyelv elsajátításához mutat-
nak vissza. Olyan rejtetten mûkö-
dõ, a felszínen közvetlenül nem
látható, nem tapasztalható folya-
matok bizonytalansága vezet a
gyermek szorongásához, esetleg
magatartási problémájához, figyel-
metlenségéhez, tanulási sikerte-
lenségéhez, amely folyamatok ma
már objektív módszerrel vizsgál-
hatók, ellenõrizhetõk, fejleszthe-
tõk.

A beszéd gondolataink megfor-
málásának és feldolgozásának esz-
köze. A beszédnek két folyamata
van: a beszélés (beszédprodukció)
és a beszédfeldolgozás (hallás,
észlelés, megértés). A gyermek at-
tól kezdve, hogy elsajátította anya-
nyelvét, mindkét folyamat mûköd-
tetésére képes: hol beszél, hol fel-
dolgozza, megérti az elhangzott
közléseket.

Az agy az a szerv, amely képes
az információk feldolgozására, tá-
rolására, mûködteti a kommuni-
kációt. Az ép hallás alapja az ép

beszédnek. A hallás épsége azon-
ban nem jelenti feltétlenül az ép
beszédfeldolgozást is. A hallástól a
tanulásig hosszú út vezet. Elõször
a hallgató a fülével érzékeli a be-
szédhangokat és azok sorozatát.
Ezután felismeri, azonosítja a kü-
lönféle beszédhangokat és azok
kapcsolatait, akkor is, ha nincs je-
lentésük. Ez a beszédészlelés. Ezt
követõen a szavak, a mondatok, a
szöveg megértésére kerül sor. Ez a
jelentés felismerését is tartalmaz-
za.

Manapság a gyermekek közel
fele olyan nehézségekkel küszkö-
dik, amelyek észrevétele a min-
dennapi életben szinte lehetetlen.
Ezek a gyermekek kudarcélmé-
nyek sorozatát élik át. A beszédész-
lelés és a beszédmegértés különfé-
le zavarai az anyanyelv-elsajátítás-
hoz, tehát a gyermekkorhoz kap-
csolódnak. Lehet ép a beszédészle-
lés és mellette zavart a megértés.
Elõfordulhat az is, hogy épen mû-
ködõ beszédmegértés mellett el-
maradottak a beszédészlelési fo-
lyamatok. Gyakran azonban mind-
kettõ mûködésében súlyos zavar
van. A teljesítmény több éves el-
maradást mutat az életkorban el-
várthoz képest. 

A beszédhibás gyermekeknél
gyakran tapasztalunk elmaradást
vagy zavart. A megkésett vagy aka-
dályozott beszédfejlõdésû gyerme-

kek kivétel nélkül elmaradást mu-
tatnak ezekben a folyamatokban. A
hallássérülés (még ha enyhe is), a
hosszan tartó hurutos állapot ve-
szélyeztetõ tényezõ. 

A beszédfeldolgozási zavarnak
többféle oka lehet, amire itt most
nem térek ki, mert az okok a fej-
lesztés szempontjából másodlago-
sak. A hangsúly a diagnózison és a
terápián van. 

A tünetek, amelyekre a peda-
gógus és a szülõ felfigyelhet a min-
dennapi kommunikációban: reak-
cióhiány, téves reakció, gyakori
visszakérdezés, figyelmetlenség,
túlzott játékosság, viselkedési za-
var. A kisiskolásoknál az olvasás-
írás-helyesírás elsajátításának za-
vara, a memoriterek, az idegen
nyelv megtanulásának nehézsége,
az olvasott mondatok és szövegek
értésének nehézsége, a lényegki-
emelés képtelensége. 

Az általános tanulási nehézség
minden formációjában kimutat-
ható a beszédészlelés és/vagy meg-
értés elmaradása, zavara.

Figyeljünk a nem sikeres gyer-
mekekre, mert az e területen je-
lentkezõ problémáikat nem „nö-
vik ki”, így azok kihathatnak isko-
lai és munkahelyi karrierjükre,
egész felnõtt életükre.    

Szabacsiné  Szõke  Edit
gyógypedagógus-

nyelv-és beszédfejlesztõ pedagógus

Az ebek veszettség elleni kötelezõ oltásá-
val kapcsolatos teendõket 

„A veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló

164/2008 (XII. 20) FVM rendelet„
írja elõ. Ennek értelmében minden 3 hóna-
pos kort betöltött ebet 1 hónapon belül
elõször, majd 6 hónapon belül ismételten
be kell oltatni veszettség ellen. Ezt követõ-
en a felnõtt ebeket évente egyszer kötelezõ
veszettség elleni immunizálásban részesíte-
ni.
Az évente rendszeresen elvégzett szerve-
zett, összevezetett oltást a Magyar Állator-
vosi Kamara és a területileg illetékes ható-
sági fõállatorvos által kijelölt magán állat-
orvosok végezhetik (Bana, Bábolna,
Tárkány községben Dr. Mátray Árpád   T:
06 30 9616 008).
Ebben az évben a kötelezõ veszettségoltás-
sal egyidejûleg elõírásra került a korábban
használt, sorszámozatlan oltási könyvek
kötelezõ cseréje, a Kamara által kiadott
egyedi sorszámmal ellátott, Kisállat Egész-
ségügyi Könyvekre.

Az ezévi oltási díjak a kampányidõszakban
- július 1-tõl október 5-ig - megegyeznek a
tavalyi éviekkel, (rendelõben 2800,- Ft
/kutya), tabletták 150.-Ft/10kg, Kisállat
Egészségügyi Könyv 800.-Ft/db.

Tekintettel arra, hogy az új egészségügyi
könyvek elkészítésével kapcsolatos admi-
nisztrációs munka viszonylag hosszú idõt
vesz igénybe, a korábbiaktól eltérõen az ol-
tást több napon keresztül végezzük:

Kampányszerû oltási napok 
a Kereskedõ Udvarban lévõ új

Bábolnai Állatorvosi Rendelõben:
szeptember 13,
szeptember 20,
szeptember 27,

október 5,
minden nap 14 órától 17óráig.

Pusztákon:
Szeptember 15-én reggel 8 órától

folyamatosan.

KERÉKPÁRRAL
A BALATON KÖRÜL
Június végére érdekes meghívást kaptunk

Vaderna Tamás barátunktól: biciklizzük körbe a
Balatont a Kisbéri Túrakerékpáros Kör szervezé-
sében! A gondolat elsõre õrültnek tûnt, mégis be-
levágtunk. Június 29-én kisbériek és bábolnaiak
buszt béreltünk Veszprémig, majd a 31 fõs cso-
port biciklivel útnak indult a Balaton felé.

A csoport fele már több túrát megtett Tamás-
sal, mi kevés önbizalommal kerekeztünk: ezt nem
fogjuk tudni végigcsinálni! Egy óra kerékpározás
után meg kellett állapítanunk: két kerékrõl telje-
sen más arcát mutatja a Balaton. Nagyon jól ki-
épített a kerékpárút a tó körül, gyönyörû a táj, ré-
sze vagyunk a természetnek!

A napi 50 km-es táv nagyon gyorsan elrepült:
egy-egy szakasz után megálltunk egy szabad
strandnál vagy ettünk egy finom lángost, hekket,
majd folytattuk a túrát.

Kísérõautó vitte a csomagokat és végezte a
bevásárlást, köszönet érte Balázsnak (nélküle ne-
hezebb lett volna!)

Állomáshelyeink Balatonszepezd, Keszthely,
Fonyód és Siófok voltak.

A kempingbe érve felállítottuk sátrainkat a
bogrács köré, majd következett a jól megérde-
melt fürdõzés. Kicsi és nagy együtt csatázott, lab-
dázott a vízben, nagy fiúk röptették a kisebbeket
a nyakukban. A gyerekek horgásztak, Mátray Ár-
pád doktor úr pedig minden este finom vacsorát
készített bográcsban az egész csapat számára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni neki azt a sok
munkát, amivel gondoskodott rólunk!

A csapat nagyon jól összekovácsolódott, a 2 és
fél évestõl a 73 évesig mindenki hozzátett valamit
a jó hangulathoz. Felnõttek és gyerekek fantaszti-
kusan tolerálták egymást, nagyon jól tudtunk
együtt haladni a túra során és vidám estéket töl-
töttünk együtt!

Az 5 nap alatt 220 km-t kerékpároztunk, min-
denki hatalmasat nõtt maga elõtt, hogy teljesítet-
te a kihívást. A 6 éves Õsz Gergõ saját biciklijén
tekerte végig a távot, rá külön nagyon büszkék
vagyunk!

Vaderna Tamás és felesége, Zsuzsa szívüket-
lelküket beleadták a szervezésbe, rendkívüli segí-
tõkészséggel és türelemmel álltak hozzánk és
folyton a jó hangulatról gondoskodtak. Olyat si-
került csinálniuk, amilyen élményben eddig még
nem volt részünk! Megmutatták, hogy nem drága
külföldi utazásra, hanem csak egy jó csapatra és
egy biciklire van szükség ahhoz, hogy igazán jól
érezzük magunkat!

Köszönjük, Tamás és Zsuzsa!
Szeptemberben újra találkozunk, hogy meg-

nézzük egymás fényképeit és megtervezzük a jö-
võ nyári úti célt!

Mátray doktor úr szavaival zárva: „Legyenek a
hétköznapok is olyan vidámak, mint amilyen ez a
néhány nap volt!” Böröcz Edit

A beszédészlelés és - megértés zavarai

TÁJÉKOZTATÓ
az ebek kötelezõ veszettségoltásáról
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A horgászokat nyugodt, a végtelenségig kiegyensúlyozott embereknek is-
merjük. Talán csak egy valamivel lehet õket igazán izgalomba hozni. Azzal,
ha kedvenc idõtöltésük kerül veszélybe. Ez történt Bábolnán is.

A május 1-jei horgászverseny elõtt jelentõs haltelepítésrõl tudósítottunk
a helyi horgászegyesület háza tájékáról. Július közepén ismét megszaporo-
dott az Ölbõi-tó halállománya, hiszen az egyesület jóvoltából 18 mázsa tü-
kör-, pikkelyes- és nyurgaponty került a vízbe. Fognivaló lenne hát bõven,
Balogh István elnök mégis aggódva tekint a jövõ elé. Mint mondta: egyelõ-
re nem világosak a horgászparadicsom tulajdonviszonyai. Korábban ugyan-
is a Vagyonkezelõ Zrt. megvonta az Ölbõi-tó üzemeltetési jogát a
Ménesbirtoktól, ezt követõen pedig a Fejlesztési Bank gondjaira bízták az
objektumot. Ez utóbbi szervezet viszont nem kívánja hasznosítani pecá-
saink törzshelyét, inkább annak eladásán gondolkodik. Így bizonytalanná
vált, hogy hol és hogyan mûködhet tovább az egyesület.  

A fentiekrõl a szervezet gyûlésén szerezhettek tudomást a tagok, s ekkor
hangzott el, mely felújítási munkák nem tûrnek halasztást. A nyár közepén
tett tóbejárás során ugyanis szemmel láthatóvá váltak azok a károk, ame-
lyet az árvíz okozott. Az ár ugyanis elmosta a kis fahidat, s a csónakkikötõt
is megrongálta, majd levonulta után jókora sarat hagyott maga után. Ezek
kijavítását, az eredeti viszonyok visszaállítását a Ménesbirtok vállalta magá-
ra.

A kérdés most csak az, hogyan rendezõdik a gazdaként funkcionáló
Ménesbirtok sorsa. Müller Béla ügyvezetõ igazgató szerint errõl legkésõbb
szeptemberben döntenek magasabb szinten. Addig viszont a horgászok ab-
ban reménykedhetnek, hogy kifogják az aranyhalat és cserébe kívánhatnak
valamit. Mondjuk azt, hogy maradjon meg horgászparadicsomuk, az Ölbõi-
tó.

De még mielõtt döntenének az egyesület további sorsáról, augusztus 20-
án délelõtt megrendezték hagyományos horgászversenyüket. Reggel hat

órától tíz óráig versenghettek a horgászat sportos oldalát kedvelõk. Ezúttal
csupán huszonnyolcan neveztek a megmérettetésre, ezért a szervezõk úgy
döntöttek, nem sorsolják a horgászhelyeket, hanem ki-ki tetszése szerint
választhat magának a tóparti helyekbõl. Az eredmények alapján azok voltak
szerencsésebbek, akik a tó hátsó részén pecáztak, az elülsõ részt választók
csak a verseny vége felé dicsekedhettek kapással, fogással.

A horgászegyesület vezetése az elsõ hat helyezettet díjazta ajándékkal, a
díjak kiosztásában dr. Horváth Klára polgármester segédkezett.
1. helyezett: Istenes Bence 9.94 kg fogási súllyal, nyereménye: Okuma orsó.
2. helyezett: Juhász Mihály 5.55 kg fogási súllyal, nyereménye: Okuma horgászbot.
3. helyezett: Szabó János 4.00 kg 3 db fogási súllyal, nyereménye: merítõ háló
4. helyezett: Pirik János 4.00 kg 1 db fogási súllyal, nyereménye: horgász szék
5. helyezett: Balogh István 3.52 kg fogási súllyal, nyereménye: fejlámpa   
6. helyezett: Kovács Lajos 3.35 kg fogási súllyal, nyereménye: haltartó

Jól kifogták a pecások

A második helyen Juhász Mihály végzett A harmadik helyet Szabó Jánosnak sikerült ,,kifognia’’

Az elsõ helyezett Istenes Bence
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Elkezdõdött a megyei elsõ osztályú lab-
darúgó bajnokság. De még mielõtt beleme-
rülnénk a bajnoki küzdelmekbe, szeretnék
néhány mondatot ejteni a Magyar Kupa
nyári fordulóiról. A BSE focistái elsõ fordu-
lóban Koppánymonostorra látogattak, ahol
magasabb osztályú csapathoz illõen 4 : 2
arányban nyertek. Másodjára Bokod volt az
ellenfél, ahol a 3 : 3-as döntetlen ellenére
csúnyán elvérzett a csapat. A nyaralása mi-
att távollévõ Herczig Józsefet Bérci Balázs
kapus helyettesítette, akit a 67. percben ki-
állított a játékvezetõ. Mi több, Frank Attila
is erre a sorsra jutott, õt a 94. percben jutal-
mazta piros lappal a bíró. Mivel mindketten
sértõ megjegyzéseket tettek a játékvezetõ-
re, több mérkõzésre eltiltották õket a játék-
tól, mely sajnos érvényes a bajnoki fordu-
lókra is. Csapatunk búcsúzott a Magyar Ku-
pától, de az utolsó meccsen történtek rá-
nyomták bélyegüket a fontosabb bajnoki
mérkõzésekre is.

Az elsõ bajnoki meccsen, Tokodon még
nem is volt komoly probléma, hiszen az
ominózus büntetések csak késõbb történ-
tek. Együttesünk ígéretesen focizott, kiéle-
zett küzdelem folyt a pályán, melynek ered-
ményeként a mérkõzés vége elõtt tíz perc-
cel még a hazai gárda vezetett 2 : 1-re. Ek-
kor cserélt Ollé István edzõ, bevitt a pályá-
ra két magas embert – Ollé Istvánt és Már-
kus Józsefet -, akiknek köszönhetõen rövid
idõ alatt megfordult a meccs kimenetele.
Tokod SE – Bábolna SE 2 : 3 (ifi: 0 : 4). Gól-
jainkat Bõsze Csaba, Frank Attila és Már-
kus József szerezték.

Hazai mérkõzés következett Lábatlan el-
len, akik nem tartoznak a megye legjobb
csapatai közé. Éppen ezért mindenki biztos
hazai gyõzelmet várt, mely Pint Tamás gól-
jának köszönhetõen beigazolódni látszott.
A nézõk jó része további gólokat remélt,
pláne látva az ellenfél gyenge játékát. De
nem ez történt. Játékosaink felvették a

lábatlaniak stílusát, elkezdtek „grundfocit”
játszani, ami látvány és eredményesség
szempontjából dühítõ volt. Aztán egy távoli
lövésbõl egyenlített az ellenfél, így örülhet-
tünk az 1 : 1-es döntetlennek. A csapatban
eltiltás miatt nem játszott Bérci Balázs és
Frank Attila, így például a kapusposzton a
még kevés játékrutinnal rendelkezõ Varga
Ferenc játszott. A kapott gól ellenére a fia-
tal hálóõrrel elégedett volt Ollé István
edzõ, aki tehetséges, jó adottságokkal ren-
delkezõ kapusnak tartja az ifjú játékost. Bá-
bolna SE – Lábatlani SE 1 : 1 (ifi: 3 : 2).

A harmadik fordulóban Tátra látogatott
együttesünk. Ekkorra már kilencre nõtt a
hiányzók száma betegségek, eltiltások, nya-
ralások miatt. A bajnokság elsõ néhány for-
dulójában meglepõen jól szereplõ tátiak ha-
zai pályán nem okoztak csalódást közönsé-
güknek. Tát SE – Bábolna SE 3 : 2 (ifi: 6 :
2). Góljainkat Lanczendorfen József és
Lõrik Marcell szerezték.

KÉZILABDA NB II.
– a másod osztályban

tisztes helytállás, bennmaradás a cél
Szeptember 12-én NB II-es kézilabdás lányaink is belevágnak a
bajnoki küzdelmekbe. A bajnokság észak-nyugati csoportjába
kerültek, ahol kilenc ellenféllel kell megküzdeniük Szombathelytõl
Komáromig. 
Õk hazai pályán kezdenek a Gyõri ETO harmadik csapata ellen,
amely utánpótlásként mûködik a legjobbak mögött, és az elõzõ sze-
zonban elsõk lettek. Nehéz ellenfél, ahol sok a fiatal, jól képzett
játékos, de jó formát kifogva, a hazai pálya elõnyét kihasználva
gyõzelmi esélyekkel lép pályára együttesünk.
Bajnoki mérkõzések:
szept. 12. 15 óra Bábolna: Bábolna SE – Gyõri Audi ETO KC III.
szept. 19. 11 óra Bábolna: Bábolna SE – Komáromi AC
szept. 26. 15 óra Bábolna: Bábolna SE – SZESE Gyõr
okt. 2. 16 óra Celldömölk: CVSE – Bábolna SE
okt. 10. 15 óra Bábolna: Bábolna SE - Alsóörs

TEKE NB I.
– nyári felkészülés után teljes erõvel

az elsõ osztályban
Teke NB I. – nyári felkészülés után teljes erõvel az elsõ osztályban
Immár NB I-es tekecsapatunk több felkészülési mérkõzést is ját-
szott a nyári szünet folyamán annak érdekében, hogy minél sikere-
sebben szerepelhessenek az elsõ osztály nyugati csoportjában.

Eredmények:
2010. 08. 22. Nyergesújfalu, Eternit Kupa. 

- csapat és egyéni verseny 10 csapat részvételével: 
4.hely - Bábolna I.
8.hely - Bábolna II.
Legjobb egyéni: 3.hely - Balom Sándor

2010. 08. 26. Gyõr, Nyárzáró Kupa - egyéni verseny
Legjobb egyéni: 3.hely - Körmendi Imre

2010. 08. 28. Pápa, felkészülési torna - csapat és egyéni verseny
9 csapat részvételével: 5.hely - Bábolna II.
8.hely - Bábolna I.
Legjobb egyéni: 5. hely - Torma József.

NB  I-ees  mérkõzések:
szept. 4. 14 óra Ajka: Ajkai Kristály SE – Bábolna SE
szept. 11. 14 óra Bábolna: Bábolna SE - Elekthermax Vasas SE
szept. 18. 14 óra Bábolna: Bábolna SE - Répcelaki SE
szept. 25. 14 óra Bábolna: Bábolna SE - Horváth TK Szombathely
okt. 3. 10 óra Csákánydoroszló: Csákánydoroszló SE - Bábolna SE
okt. 16. 14 óra Bábolna: Bábolna SE - Nagyberki Attala SE

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
– felemás kezdés, eltiltások a kezdet kezdetén

MEGHÍVÓ
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Idõsek Klubjában

szeptember 16-tól kezdõdõen minden csütörtökön 9-10 óráig

frissítõ, gyógyító testmozgást 
tartunk az idõsebb korosztály részére.

A foglalkozásokat Kozma Ágnes gyógytestnevelõ tartja,
melyen a részvétel ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tegyen Ön is az egészségéért!



A dél-afrikai labdarúgó világ-
bajnokságon négy meccset ve-
zetett Kassai Viktor volt
Popovics György megyei elnök
vendége tegnap a megyeházán.
Személyes beszélgetésre is ju-
tott idõ, szó esett a megyei focis
emlékekrõl, a mára a legna-
gyobbak közé jutott sportszak-
ember indulásáról. A Bábolna
SE U16-os csapatából négy fia-
tal játékos is találkozott a neve-
zetes vendéggel.

Az immár világszerte ismert-
séget szerzett futballbíró Tata-
bányán nõtt föl, s a megyei ki-
sebb, majd késõbb nagyobb
meccseken tett szert szakmai
tudására. Partjelzõ társa, Erõs
Gábor esztergomiként szintén
megyebéli. - A világbajnoksá-
gon felkért három magyar já-
tékvezetõbõl ketten a megyébõl
származunk, ez nem rossz
arány”- mondta. Popovics
György megyei elnök köszön-
tötte Kassai Viktort, nem titkol-
ván, magánemberként és politi-
kusként is szívügye az ifjúsági
futball. A kezdõ játékvezetõ ha-
zai emlékeirõl kérdezte a nem-
zetközi pályákra bevonuló szak-
embert, s arról, visszatér-e a
megígért Bábolna-Ács focider-
bit vezetni, miként már nemzet-
közi bíróként megígérte az érin-
tett csapatoknak.

- Nem látom akadályát, csak
a magyar válogatott meccsét
nem vezethetem a szabályok
szerint – válaszolta Kassai, s
meglehetõs részletességgel
idézte fel játékvezetõi pályafu-
tása korai állomásait.

- A századik meccsem éppen
Bábolnán volt, ezt nem felejtem
el, miként a csémi mérkõzések
közül többre jól emlékszem.
1992-1997 között partjelzõként
vettem részt a rangadón, egy
márciusi hétvégén óriási hava-
zás után futott ki a két csapat a
pályára. Letakarítani sem tud-
ták a havat, de a meccs nem ma-
radt el! Mikor felkerültem az
NB2-be, az utolsó meccsen szin-

tén Csémen fújtam a megyében
- vette számba a történteket a
játékvezetõ. Õszintén elmondta
azt is, hogy a Vértes Erõmûben
játszott serdülõ szinten, s noha
rajongott a fociért, lelke mélyén
érezte, nem rúghat labdába
majd a legjobbak között. Édes-
apja tanácsára indult el e másik
úton, s ért el nem akármilyen já-
tékvezetõi karriert. Jelenleg a
KEMLESZ játékvezetõi bizott-
ságának megyei instruktora, s
egyébként is gyakran hazajár,
hiszen szülei továbbra is Tatabá-
nyán laknak.

- Aki korán elkezdi, s nagy el-
határozottsággal fog bele vala-
mibe, abból bármi lehet! - utalt
saját példájára a bábolnai ifjak-
nak. Németh Levente kapus,
Gyécsek Dániel, Sallai András
és Róth István mezõnyjátéko-
sok focimezben érkeztek, s

büszkén kezeltek le a világot
járt „sporttárssal”. 

- Minden hétvégémet a pá-
lyán töltöttem, míg az osztály-
társaim buliztak - idézte meg
saját kamaszéveit Kassai Vik-
tor. - Nem bántam meg, de ak-
kor sem éreztem igazán áldo-
zatnak, amit tettem - szögezte
le. A legszívesebben azokra a
helyekre és pályákra tért vissza,
ahol nem illették durva szavak-
kal a szurkolók, s a játékosok
sem viselkedtek vele ellensége-
sen, mesélte. Ki szereti, ha szid-
ják, bántják? - tette fel a kér-
dést az erõs, határozott focibí-
róként számon tartott Kassai.
Elismerte, a lelki, mentális
erõnlét a fizikainál is fontosabb.

A bábolnai fiúk nem rejtet-
ték véka alá a véleményüket,
hogy inkább a külföldi csapato-
kat kedvelik, a Real Madrid és a
Barcelona a sztár. Itthon a deb-
receni Loki viszi a pálmát, de
példakép-játékosokként csakis
a világhíres futballistákat sorol-
ják. 

A látogatás végén Popovics
György „hazai” ajándékkal ked-
veskedett „földijének”: a kéz-
mûves megyetállal és jóféle szil-
vóriummal, a bábolnai fiúk pe-
dig egy eredeti magyar váloga-
tott-focimezzel bocsátották út-
jára Kassai Viktort. Popovics
György azt kívánta, ha már a
nemzetközi FIFA- játékvezetõ
nem vezetheti válogatottunk
mérkõzését, a magyar címeres
mezben legalább végigszurkol-
hatja azt!
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Kassai Viktor FIFA-játékvezetõt látta vendégül
Popovics György megyei elnök
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Sportos szünidei matiné
Kellemes nyári kikapcsolódást biztosított sportot kedve-

lõ fiataljaink számára Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gond-
noka. Július hónapban szünidei matiné címen a mûfüves
pályára invitálta heti két alkalommal az érdeklõdõket, ahol
felhõtlenül szórakozhattak, sportolhattak.

Elsõsorban a labdarúgásé volt a fõszerep, de egy kis lazí-
tás, akár még kötélhúzás is belefért a programba. A fiatalok
az alsó tagozatos kortól egészen a középiskolásig tökéletes
egyetértésben tudtak játszani, a sport összehozta a külön-
bözõ korosztályokat. Gyakran szülõk is kilátogattak a mûfü-
ves pályára, hogy együtt játszhassanak gyerekeikkel. 

A játék szünetében jól esett a szörp, a szendvics, a friss
gyümölcs. Szerencsére az idõjárás is kedvezett az egy hóna-
pon át tartó rendezvénynek, de rossz idõ esetére is meg volt
a választás lehetõsége: a sportcsarnok fedett környezetében
focizhattak a fiatalok.

Tisztelt bábolnai Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Életmi-

nõség javítása-négy utcát érintõ csapadékvíz elvezetés
Bábolnán” címû projekt mûszaki átadására 2010. au-
gusztus 27-én került sor. A mûszaki átadáson a munkát
átvettük. A kivitelezõ a hiányosságokat 2010. szeptem-
ber 2-ig pótolta. 

Bábolna Város Önkormányzata az ezt követõen fel-
merülõ problémákért és hiányosságokért nem vállal fe-
lelõsséget.

Kérjük szíves megértésüket.
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A szeptember az iskola kez-
dés hónapja, amely sok új ki-
hívás és feladat elé állítja a
gyerekeket és a szülõket is
egyaránt. Elkezdõdik újra a
tanulás, a tanítás idõszaka, és
megint sok sportolási lehetõ-
ség közül lehet majd választa-
ni. Az egyik lehetséges válasz-
tás a Kyokushin Karate, amely
Bábolnán régi hagyományok-
ra tekinthet vissza. A karate
nemcsak testmozgás, hanem
olyan szellemiséggel bír,
amely pozitív irányba fejleszti
a gyerekek jellemét. 

A rendszeres mozgásra
szoktatást már apró gyermek-
korban el lehet kezdeni, hi-
szen a sok séta, játszóterezés,
biciklizés, vízi játékok, fára
mászás már ebben a korai
életkorban serkentõleg hat. A
rendszeres edzésekkel azon-
ban érdemes legalább hat-hét
éves korig várni.

Aki gyakorolja a karatét, az
tudja, hogy az edzés kikapcso-
lódást, feltöltõdést jelent. Rá-
adásul fejleszti az állóképessé-
get, kitartást ad, pszichésen is
erõsíti az embert, ha a
Kyokushin Karate útját járja.
Egészségesebbé, kitartóbbá

tesz, és segít sok olyan problé-
ma megoldásában is, ame-
lyeknek látszólag semmi kö-
zük a karatéhoz.

A rendszeresen sportoló
gyerekek állóképessége, fizi-
kai, mentális terhelhetõsége
sokkal nagyobb otthonülõ tár-
saikénál. Az aktív gyerekek
jobb étvággyal, ám a valódi
szükségleteikhez jobban iga-
zodva étkeznek, alvásuk nyu-
godtabb és pihentetõbb, rá-
adásul jóval ritkábban bete-
gek, mint túlzottan védett ját-
szótársaik. A sport kiváló szo-
rongás- és stresszoldó, ami jól
ellensúlyozza az iskolai terhe-
lést. A rendszeresen sportoló
gyerek könnyebben köt barát-
ságokat, gyorsabban beillesz-
kedik a közösségbe, a közös

élmények hatására erõsödik
benne a bajtársiasság, a mási-
kat tiszteletben tartó küzdõ-
szellem. Komplex módon át-
mozgat, biztonságérzetet és
tartást ad, képessé tesz az in-
dulatok kezelésére. A rend-
szeres gyakorlással növekszik
az önuralom és önbizalom is.

A Kyokushin Karate akár
válasz lehet az iskolai agresz-
szióra is, mivel önuralomra és
fegyelemre tanítja a gyereke-
ket, és levezeti a felesleges
energiákat.

A karate gyakorlása nem-
csak az edzõteremben végzett
munkát jelenti, hanem hat az
élet minden területére is. A
test edzése és a jellem formá-
lása összefügg. A rendszeres,
fegyelmezett gyakorlás javítja
a koncentráló képességet, az
odafigyelést, a kitartást, így a
gyermek a tanulásban jobb
eredményeket érhet el. Csök-
ken a gyermekkori elhízás ve-
szélye és a felnõttkorban ki-
alakuló szív és érrendszeri be-
tegségek, valamint a  cukorbe-
tegségek kialakulása.

Egészséges gyermekbõl
egészséges, a munkában és az
élet egyéb  területein jól telje-
sítõ egészséges felnõtt lesz,
aki    már a saját gyermekei-
nek is ezt a „sportos” életfor-
mát mutatja   és adja tovább.

Lányi Zoltán

Kyokushin Karate hatása gyermekeinkre

KYOKUSHIN KARATE
2010. SZEPTEMBERTÕL ISMÉT ELINDULNAK

A KARATE EDZÉSEK!

SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 17 ÓRAI KEZDETTEL,

A BÁBOLNAI SPORTCSARNOKBAN!

FOLYAMATOS TAGFELVÉTEL

KORTÓL, NEMTÕL FÜGGETLENÜL!

EDZÕ: TÓTH GÁBOR SENPAI 2 KYU

TEL: 30/3568-153

HARCMÛVÉSZET     ERÕ    ÖNVÉDELEM

TÁJÉKOZTATÓ
Azon állampolgárok, akik érvényes személyazonosító ok-

mánnyal, illetve érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány-
nyal (azok lejárata, rongálódása vagy hiánya, stb. következté-
ben) a választás napján, 2010. október 3-án nem rendelkeznek,
választójogukat nem gyakorolhatják.

Annak érdekében, hogy említett állampolgárok - szándékuk
esetén – választójogukkal élhessenek a bábolnai Okmányiroda 

2010. október 2-án 8 – 12 óráig,
2010. október 3-án 8-16 óráig

ügyeleti nyitva tartással biztosít lehetõséget ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány és/vagy lakcímigazolvány kiállítására,
valamint az okmányirodai áttétellel kért állandó személyazono-
sító igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetõi engedély át-
adására. 

Helyi Választási Iroda
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Burján Dávid Németh Jánosnak adta át a díjat

Tóth Lajos unokájától kapott díjat

Szûcs György Kozma Pétertõl kapta meg díját

A kellemesen elfáradt nõi kézisek és bábolnai ifi focisták

Szeder Józsefet Popovics György díjazta

Sallai András Takács Ferencnek gratulált

Szakács Ferencet Bajcsi Dániel ajándékozta meg

Lukovics Józsefnek Németh Levente adott át díjat

Nõi kézilabdások kontra BSE ificsapataBábolna–Ászár serdülõ focimeccs

Szilágyi Ágnes, az ama-
tõr sportrendezvények lel-
kes szervezõje olyan sport-
délután megvalósítását ter-
vezte, amilyen egy évvel ez-
elõtt már létrejött, és egy-
aránt jól szórakozik kicsi,
nagy sportoló, szülõ és
nagyszülõ. Gondolatai si-
keresen valósággá váltak,
amikor az augusztus 26-i
napsütéses délutánon szin-
te megtelt a BSE sporttele-
pe amolyan régi vágású
majális-hangulatot idézve. 

A programok sorát Bá-
bolna és Ászár serdülõ csa-
patainak barátságos mér-
kõzése nyitotta a nagypá-
lyán. A kétszer negyvenöt
perc remek küzdelmet ho-
zott, ahol nem az ered-
mény, hanem a jó hangulat
számított.

Eközben kicsik és na-
gyok birtokba vették a mû-
füves pályát, ahol szintén a
labdarúgás játszotta a fõ-
szerepet. Aztán „megmér-
kõzött egymással” a nõi ké-
zilabda csapat és a focisták
ifjúsági együttese, játszot-
tak az öregfiúk szintén
kézis lányainkkal, de az ifi
és felnõtt csapat is pályára
lépett, hogy vidám játékkal
szórakoztassák egymást és
a szépszámú nézõközönsé-
get. 

A legkisebbek számára
lekváros fánkevõ verseny
zajlott, de lufi fújásban is
összemérhették tüdejük
erejét a gyerekek. A részt-
vevõknek természetesen
ajándék dukált.



24. oldal 2010. augusztus-szeptember

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

A családi sportdélután még egy, nem várt meglepetést tartogatott. Popovics
György úr, aki régi, lelkes támogatója településünk sportéletének, ezúttal magánem-
berként ajánlott fel nagyobb összegû támogatást a BSE szakosztályai számára. Mint
vállalkozó, cégtulajdonos, 1 millió forint értékû vásárlási utalványt adott át Nagy La-
jos egyesületi elnöknek. A támogatásból a szakosztályok sportolói számára sportfel-

szereléseket vásárolhat-
nak. Popovics úr lapunk
számára elmondta,
hogy immár másfél éve
kaphatnak 25 % vásár-
lási kedvezményt egyik
üzletében a BSE tagjai.

Nagy Lajos elnök úr
szerint a legjobb idõben
érkezett a támogatás,
hiszen két szakosztály is
magasabb osztályba lé-
pett, ami jelentõs anya-
gi terhet ró az egyesü-
letre.
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Lufifújásban is összemérhették tüdejük erejét a gyerekek

A legkisebbek számára fánkevõ verseny zajlott

A hûsítõ fagylalt jólesett ezen a nyárvégi délutánon

Akadtak, akik kipróbálták a szalonnasütés élményét

Bábolnai öregfiúk és kézilabdás lányok

Az öregfiúk labdarúgói is megküzdöttek kézis lányainkkal

A rendezvény fénypontja
ezúttal a BSE egykori lab-
darúgóinak, veteránjainak
megjelenése volt, akik kö-
zül a legidõsebb már ki-
lencven éves is elmúlt. Szi-
lágyi Ágnes meglepetést
tartogatott számukra. Ser-
dülõkorú focistáink stílsze-
rûen egy-egy díjat adtak át
nekik, mégpedig kapus az
egykori kapusnak, csatár az
egykori csatárnak, védõ az
egykori védõnek, és így to-
vább. A szervezõ célja,
hogy közel kerüljenek egy-
máshoz a korosztályban tá-
vol állók, így az idõsebbek
átadhatják tapasztalataikat
a fiatal labdarúgók számá-
ra.

Miközben a Cseperedõk
néptánccsoport táncba in-
vitálta a sportdélután részt-
vevõit, megérkezett a fagy-
laltos robogó, ahol ki-ki
kedvére kóstolhatta a jég-
hideg édességet. Az estébe
hajló rendezvény vacsorá-
val zárult. A közönség fi-
nom babgulyást fogyaszt-
hatott el, de akadtak, akik
kipróbálták a szalonnasü-
tés élményét.


